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спеціалізована виставка
«Український музичний ярмарок – 2012»

ПЛАН ЗАХОДІВ

27 вересня 2012 р.

11:00 Відкриття щорічної спеціалізованої виставки «Український музичний ярмарок»

щогодини Демонстрація нової для світлодіодних екранів технології – ЕКТА 3D LED, інтерак-
тивної LED підлоги EKTA WOW FLOOR, LED екранів високої розподільчої здатності та системи
управління медіа-контентом ERMAС

організатор: компанія «ЕКТА»
місце: пав №2, стенд компанії «ЕКТА»

протягом дня Демонстрація бас-гітар і обладнання WARWICK

організатор: мережа музичних магазинів «JAM»
місце: пав №3, стенд компанії «Соло»
демонстратор: Andy Irvine (США)

протягом дня Демонстрація обладнання LINE6 (процесори серії POD HD) та електрогітар ESP / LTD

організатор: мережа музичних магазинів «JAM»
місце: пав №3, стенд компанії «Соло»
демонстратор: Роман Барбун (JONCOFY, Україна)

11:00-11:30 Демонстрація V-Accordion

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратор: Данило Денисов

11:00-17:00 Конкурс барабанщиків Paci c Drum Battle

організатор: компанія «Зінтеко»
місце: пав № 9, стенд компанії «Зінтеко»

11:30-12:00 Демонстрація музичних інструментів Roland

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

12:00 Демонстрація клавішних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: професор Торальф Абгарьян (Thoralf Abgarjan, Німеччина)

12:00 Drum Circle (Барабанне коло)

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін

13:00 Демонстрація ударних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: Тім Іванов (Росія)
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13:30 Виступ гітариста Серго Чантурія
організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»

14:00 Зустріч з Сонею Сотник, «жінкою №1 українського радіо»

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»

14:00-14:30 Демонстрація V-Accordion

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратор: Данило Денисов

14:00-15:30 Семінар «Деякі питання використання ліній затримки в концертному звукопід-
силенні»

організатор: Спілка звукорежисерів України
місце: конференц-зал пав. №5
ведучий: Валерій Папченко – член Правління Спілки звукорежисерів України

14:30-15:00 Демонстрація музичних інструментів Roland

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

14:30-15:30 Drum Circle (Барабанне коло)

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін

15:00-15:30 Презентація новинок музичних інструментів – арфи-гітари

організатор: Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта»
місце: пав №7, стенд підприємства «Трембіта»
демонстратор: Джей Бакі (Jay Buckey, США)

15:00 Демонстрація клавішних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: професор Торальф Абгарьян (Thoralf Abgarjan, Німеччина)

15:30-16:00 Презентація новинок музичних інструментів – симфонічні (угорські), концертні
та білоруські цимбали власного виробництва

організатор: Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта»
місце: пав №7, стенд підприємства «Трембіта»
ведучий-демонстратор: Професор Львівської консерваторії, народний артист України Тарас Баран

15:30-16:30 Семінар «Теорія та практика авторського права в Україні»

організатор: ВГО «Оберіг», Спілка звукорежисерів України
місце: конференц-зал пав. №5
ведучий: Сергій Ступак – Голова правління ВГО «Оберіг»

16:00 Демонстрація ударних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: Тім Іванов (Росія)
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16:00-16:30 Презентація новинок українських народних музичних інструментів – типи бандур
власного виробництва

організатор: Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта»
місце: пав №7, стенд підприємства «Трембіта»
ведучий-демонстратор: Професор Львівської консерваторії, народний артист України Тарас Баран

17:00-17:30 Демонстрація V-Accordion

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратор: Данило Денисов

17:00-18:00 Drum Circle (Барабанне коло)

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін

17:30-18:00 Демонстрація музичних інструментів Roland

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

28 вересня 2012 р.

11:00-17:00 Конкурс барабанщиків Paci c Drum Battle
організатор: компанія «Зінтеко»
місце: пав № 9, стенд компанії «Зінтеко»

11:30-12:00 Демонстрація музичних інструментів Roland
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

протягом дня Демонстрація бас-гітар і обладнання WARWICK
організатор: мережа музичних магазинів «JAM»
місце: пав №3, стенд компанії «Соло»
демонстратор: Andy Irvine (США)

12:00 Демонстрація клавішних інструментів YAMAHA
організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: професор Торальф Абгарьян (Thoralf Abgarjan, Німеччина)

12:00-13:00 Drum Circle (Барабанне коло)
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін

13:00 Виступ гурту «АнтитілА»
організатор: мережа музичних магазинів «JAM»
місце: пав №3, стенд компанії «Соло»

13:00 Демонстрація ударних інструментів YAMAHA
організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: Тім Іванов (Росія)
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14:00 Виступ гітариста Серго Чантурія
організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»

14:00-14:30 Презентація новинок музичних інструментів – арфи-гітари
організатор: Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта»
місце: пав №7, стенд підприємства «Трембіта»
демонстратор: Джей Бакі (Jay Buckey, США)

14:00-15:00 Майстер клас «Секретна зброя техніки гри на ударних інструментах» (Vic Firth)
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
ведучі: Максим Дьомін

14:30-15:00 Презентація новинок музичних інструментів – симфонічні (угорські), концертні
та білоруські цимбали

організатор: Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта»
місце: пав №7, стенд підприємства «Трембіта»
ведучий-демонстратор: Професор Львівської консерваторії, народний артист України Тарас Баран

14:30-15:30 Drum Circle (Барабанне коло)
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін

15:00 Демонстрація клавішних інструментів YAMAHA
організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: професор Торальф Абгарьян (Thoralf Abgarjan, Німеччина)

15:00-15:30 Презентація новинок українських народних музичних інструментів – типи 
бандури, які виготовляються в Україні

організатор: Львівська фабрика музичних інструментів «Трембіта»
місце: пав №7, стенд підприємства «Трембіта»
ведучий-демонстратор: Професор Львівської консерваторії, народний артист України Тарас Баран

15:00-16:00 Презентація книги «Комп'ютерна нотна графіка»
організатор: компанія Maestro Music Software (Україна)
місце: конференц-зал пав. №5
ведучий: Дмитро Голованов – директор Maestro Music Software

15:00-16:00 Автограф-сесія з зірками естради
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»

16:00-19:00 Фінал конкурсу барабанщиків Roland V-Drums Contest 2012
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7

16:00-17:00 Презентація новинок від «Українського музичного проекту»
організатор: Український музичний проект
місце: конференц-зал пав. №5

16:00-17:30 Drum Circle (Барабанне коло)
організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін
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16:00 Демонстрація ударних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: Тім Іванов (Росія)

17:00-18:00 Презентація новинок від «Українського музичного проекту»

організатор: Український музичний проект
місце: конференц-зал пав. №5

18:00-19:00 Презентація нового випуску журналу «Гітара в Україні»

організатор: Асоціація гітаристів НВМС
місце: конференц-зал пав. №5
ведучий: Костянтин Чеченя – Президент Асоціації гітаристів НВМС

28 вересня 2012 р.

11:00-17:00 Фінал конкурсу барабанщиків Paci c Drum Battle

організатор: компанія «Зінтеко»
місце: пав № 9, стенд компанії «Зінтеко»

11:00-11:30 Демонстрація музичних інструментів Roland

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

12:00 Демонстрація клавішних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: професор Торальф Абгарьян (Thoralf Abgarjan, Німеччина)

12:00 Концерт-презентація нової ілюстрованої школи гри на фортепіано «Хочу грати на роялі»

організатор: Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна»
місце: пав. №1
гості: автор-упорядник видання Наталія Гриднєва, автор текстів – Марія Храпачова, художник – Кость Лавро

12:00-13:00 Drum Circle (Барабанне коло)

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: відкритий майданчик біля пав. №7
ведучі: Матвій Фрідман, Дмитро Воронін

13:00-17:00 Концерт учнів загальноосвітніх, музичних та мистецьких шкіл

організатор: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація дистриб’юторів, виробників і продавців
професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів»

місце: дитяча сцена на відкритому майданчику

13:00 Виступ гурту «АнтитілА»

організатор: мережа музичних магазинів «JAM»
місце: пав №3, стенд компанії «Соло»

13:00 Демонстрація ударних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: Тім Іванов (Росія)
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14:00 Виступ гітариста Серго Чантурія

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»

14:00-14:30 Демонстрація музичних інструментів Roland

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

15:00 Демонстрація клавішних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: професор Торальф Абгарьян (Thoralf Abgarjan, Німеччина)

15:00-16:00 Автограф-сесія з зірками естради

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»

16:00 Демонстрація ударних інструментів YAMAHA

організатор: компанія «Джаз-клуб»
місце: пав №7, стенд компанії «Джаз-клуб»
демонстратор: Тім Іванов (Росія)

16:00-16:30 Демонстрація музичних інструментів Roland

організатор: магазин «Світ музичних інструментів «Тік-Так»
місце: пав №7, стенд «Тік-Так»
демонстратори: Муренко тріо (Олександр Муренко,Руслан Булатов, Ширхан Агабейлі)

16:00-17:00  Презентація нової серії барабанів PDP - Concept

організатор: компанія «Зінтеко»
місце: пав № 9, стенд компанії «Зінтеко»
ведучий: Андрій Лавруша

протягом дня Демонстрація бас-гітар і обладнання WARWICK

організатор: мережа музичних магазинів «JAM»
місце: пав №3, стенд компанії «Соло»
демонстратор: Енді Ірвайн (Andy Irvine, США)

17:00-18:00  Презентація нової серії барабанів DW - Performance

організатор: компанія «Зінтеко»
місце: пав № 9, стенд компанії «Зінтеко»
ведучий: Олександр Селезньов

17:00 Розіграш подарунків серед відвідувачів виставки

організатор: дирекція «Українського музичного ярмарку – 2012»
місце: дитяча сцена на відкритому майданчику

18:00 Завершення роботи щорічної спеціалізованої виставки «Український музичний 
ярмарок – 2012»



Інформаційні партнери 
«Українського музичного ярмарку-2012»

№п/п Найменування Інформація – 
сторінка каталогу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

24 канал
5   канал
A-ONE, музичний канал 
Biletik.ua
M1, музичний канал 
Star TV, музичний канал 
Stereo, Video & Multimedia, журнал
TVi, телеканал 
Музична школа (журнал)
Мьюзік радіо
О-TV, музичний канал
ПРО, інформагенція
Радіо Мелодія 
Радіо Рокс
Телерадіокур’єр, журнал
Уроки вокалу, журнал

53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ

№п/п Найменування Інформація – 
сторінка каталогу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ambient Acoustics
Audio Systems
BILETIK.UA
C.Bechstein. Музичний світ
Clubtech
Contactica
JAM, музичний магазин
KaraokeYourDay
Maestro Music Software
MuzUkr  
Phil Music
Show-technica
Spectrstore 
Stereo, Video & Multimedia, журнал
Turkishcymbalsonly.com - Інтернет-магазин
Vicoustic
Акрополіс
Акустичні матеріали
Алвісс
Алегро-мюзік
Асоціація гітаристів
Аудіо мастер
ГАЛО
Джаз-клуб
ЕКТА
Зінтеко
Індіго-мюзік
Камертон
Комора
Кортмі
Лайтек-Україна
Лучисте
Муз.Біржа
Музична Україна, видавництво
Музична школа, журнал 
Народні майстри
Оберіг
Охритков В.М., СПД
ПРО, Інформаційна агенція культурних індустрій
РЕК
Спілка звукорежисерів України
Тік-Так
Трембіта 
Умка-1
Уроки вокалу, журнал
Житомирська музична фабрика

14
15
56
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
60
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
62

46
47
65
48
49
50
51
52
70
43

Місцезнаходження
стенду (павільйон)

2
2
2
2
7
7
3
2
5
2
2
2
2
2
9
7
7
2

відкритий майданчик
7
5
7
7
7
2

7, 9
7
2
2
7
7
7
2
2
2
2
5
7
2
9
2
7
7
2
2
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Стенд № 1 Реєстрація
Стенд № 2 ПРО
Стенд № 3 Народні майстри
Стенд № 4 Камертон
Стенд № 5 МУЗ.БІРЖА
Стенд № 6 Spectrstore / Show-technica
Стенд № 7 Audio Systems
Стенд № 7/1 C.Bechstein. Музичний світ
Стенд № 8 Акустичні матеріали
Стенд № 9 Спілка звукорежисерів України
Стенд № 10 Музичні видавництва

Стенд № 11 Ambient Acoustics
Стенд № 12 KaraokeYourDay
Стенд № 13 Умка-1
Стенд № 14 Музична школа / Уроки вокалу
Стенд № 15 Stereo, Video & Multimedia
Стенд № 16 MuzUkr
Стенд № 17 Phil Music
Стенд № 18 ЕКТА
Стенд № 19 Комора
Стенд № 20 Комора

20
1 2

3

19

4

18

1713

12

11 15

14
10

10

ПАВІЛЬЙОН №2
ТИХА ЗОНА

план експозиції

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ

10
9 8

7

6

6

5

7/1

16
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Стенд № 21 JAM, музичний магазин

ПАВІЛЬЙОН №3
ТИХА ЗОНА

план експозиції

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ

21
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Стенд № 22 Акрополіс
Стенд № 23 Акрополіс
Стенд № 24 Акрополіс
Стенд № 25 Кортмі
Стенд № 26 Лайтек-Україна
Стенд № 27 Лайтек-Україна
Стенд № 28 Зінтеко
Стенд № 29 Трембіта
Стенд № 30 Лучисте
Стенд № 31 Аудіо мастер

Стенд № 32 Індіго-мюзік
Стенд № 33 Джаз-клуб
Стенд № 34 Clubtech
Стенд № 35 Vicoustic
Стенд № 36 Тік-Так
Стенд № 37 Contactica
Стенд № 38 Охритков В.М., СПД
Стенд № 39 ГАЛО
Стенд № 40 Алегро-мюзік

ПАВІЛЬЙОН №7
ТИХА ЗОНА

план експозиції

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ

В
Х

ІД

 

28

23 22

29

33 24

Кафе

31

40

32 30

25

26

27

34

35

36

37
38 39
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Стенд № 41 РЕК
Стенд № 42 Зінтеко
Стенд № 43 Тurkishcymbalsonly.com – Інтернет-магазин

ПАВІЛЬЙОН №9
ГУЧНА ЗОНА

план експозиції

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ

43

42

41
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Лабораторія індивідуальної акустики 
AMBIENT ACOUSTICS

Тел.:  (044) 400-07-08
(096) 503-09-44

Факс: (044) 400-07-08
E-mail:  shop@ambient-acoustics.com.ua

Web-сайт: www.ambient.net.ua

Українська лабораторія Ambient Аcoustics починаючи з 2009 року спеціалізується на виготовленні 
засобів індивідуальної акустики.
Ми перші на території всього СНД ведемо розробки в області індивідуального in-ear моніторингу для му-
зикантів та аудіофилів, а також у сфері індивідуальних засобів захисту органів слуху від надмірних рівнів
шуму! 
Індивідуальні внутрішньовушні монітори (IEM) відмінно зарекомендували себе у всьому світі серед музи-
кантів на концертах з високим рівнем шуму. Завдяки максимальній звукоізоляції індивідуальних корпусів IEM,
удається знизити робочі рівні гучності композицій, що тим самим, знижує ризик виникнення акустичної
травми під час концерту! Основними же перевагами AMBIENT моніторів є неперевершена чіткість пере-
дачі музикальних композицій! Таким чином, наші розробки будуть до душі не тільки музикантам, але і зви-
чайним цінителям якісного звуку, що не уявляють своє життя без музики! А саме головне – ціна AMBIENT
моніторів  у 1,5- 2 рази нижче зарубіжних аналогів.
Лабораторія Ambient Аcoustics пропонує послуги по виготовленню під замовлення:
– моделей in-ear моніторів власного проектування, а також «кастомізацію», чи розміщення випромінювачів
стандартних in-ear моніторів в корпуса по зліпку вуха замовника;
– виготовлення індивідуальних корпусів по формі вуха для вставних навушників, а також засобів комуніка-
ції;
– виготовлення індивідуальних вкладок по формі вуха для слухових апаратів, а також берушів для захисту
від шумів.
Наша лабораторія вигідно відрізняється своїм індивідуальним підходом до кожного клієнта, а також під його
особливі потреби! Наші спеціалісти проходили стажування у провідних лабораторіях отопластики та слу-
хопротезування в Германії (EGGER) та Швейцарії (PHONAK), тому, ви можете не турбуватися про якість
нашої продукції!

Ambient Аcoustics – почуй свою індивідуальність!
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Audio Systems

03113, м. Київ, Дружківська, 10
Тел.: (044) 491-42-50
Тел.: (068) 123-10-35
E-mail: bello@aranei.com
Web-сайт: www.saxophon.com.ua

www.audiosystems.com.ua

Підприємство «Аудіо Сістемс» є ексклюзивним дистриб’ютором в Україні торговельних марок:
– P.Mauriat – саксофони та труби професійного рівня.
– Trevor James – широкий спектр духових інструментів для початківців та професіоналів. 
– LeBayle, Bari – мундштуки для дерев’яних духових інструментів.
– Alexander – тростини для дерев’яних духових інструментів.
– Bell’O – широкий спектр обладнання для домашніх кінотеатрів(стійки, тумби, крісла). 
– Zingali, ASW, BC Acoustique, Artcoustic – акустичні системи для кінотеатрів.
– ESR-Round usor – дифузори-резонатори Гельмгольца .
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ГРАНДПІАНО. МУЗИЧНИЙ СВІТ

ТОВ «Музичний світ»
01001, м. Київ, вул. Городецького, 1-3/11

Тел./Факс: (044) 280-74-02
(050) 382-73-61

E-mail: tksa@bechstein.com.ua
Web-сайт: www.bechstein.com.ua

ТОВ «Музичний світ»
01015, м. Київ, вул. Панфиловців, 17

Тел.: (093) 393-07-83
(093) 352-84-49

E-mail: lo@musicworld.kiev.ua
Web-сайт: www.musicworld.kiev.ua

Компанія «Грандпіано» є ексклюзивним дистриб‘ютором фортепіанної торгової марки «С.BECHSTEIN»
«W.HOFFMANN». Піаніно та роялі цієї марки виготовляються в Німеччині та Чехії за технологією фортепіа-
нобудування та задовольняють як найвибагливішим вимогам професійних музикантів, так і початківців.
Різноманітність асортименту, бездоганна якість від ексклюзивних інструментів до інструментів для на-
вчальних початківців та навчальних закладів, індивідуальність тембру та довершеність механіки – це фор-
тепіано компанії «С.BECHSTEIN».
Інші напрямки діяльності:
– вперше в Україні – ноти відомих європейських видавництв «Edition Peters»та «Barenreiter»;
– фортепіанні стільці італійської фабрики «Discacciati Erminio»;
– лампи для роялів та піаніно;
– різноманітні метрономи німецького виробництва «Wittner»;
– інструменти для настроювачів та матеріали для реставраційних робіт.
А також:
– найкраще з усього світу;
– музичні інструменти на будь-який смак.
ТОВ «Музичний світ» пропонує Вашій увазі широкий спектр найрізноманітніших музичних інструментів від
кращих виробників зі всього світу за найбільш вигідними і доступними цінами. А саме:
– широкий спектр струнних, духових і аксесуарів для музичних електроінструментів Palatino (Китай) –
www.axlusa.com
– гітари Gracia (Аргентина) – www.garciaguitars.com
– гітари Prestige (Канада) – www.prestigeguitars.com
– саксофони Yanagisawa (Японія) – www.yanagisawasaxophones.com
– флейти Miyazawa (Японія) – www.miyazawa.com
– духові інструменти Stomvi (Іспанія) – www.stomvi.com
А також багато іншого.
Сподіваємося, наша пропозиція Вас зацікавить.
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CLUBTECH

м. Київ
Тел. : (044) 237-87-07 

(093) 432-27-77
(066) 273-50-80

E-mail: kiev@clubtech.com.ua
Web-сайт: www.clubtech.com.ua

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 160
Магазин «Шоу Студія» (ТК «Маяк») 
Тел.: (093) 760-30-01

м. Севастополь
Магазин «Шоу Студія»
Тел.: (050) 132-13-83

Компанія «CLUBTECH» працює на українському ринку професійного світлового й звукового обладнання для
клубів, дискотек, ресторанів і шоу програм з 1999 року. На сьогодні наша компанія має офіси і магазини в
Києві, Севастополі та Донецьку.
Дилерська мережа магазинів CLUBTECH спеціалізується на гуртовій та роздрібній торгівлі професійною
звуковою та світловою апаратурою.
Компанія «CLUBTECH» є дистриб'ютором торгових марок: SFI, Light Studio, JB sound, OMT, SOUNDSTAN-
DARD,ITC,3Unm,
Крім того, компанія «CLUBTECH» є офіційним дилером у Донецьку торгових марок: AVIOM, SANYO, AKG,
AMATI, American Audio, ANTARI, BCRICH, BEHRINGER, BOSS, BUGERA, BSS, BIG, CELESTION, СOEMAR,
CORT, CKC, Crown, CHAUVET, Ddrum, dbx, Db Technologies, DTS, JBL, Line6 , Lexicon, Lem, LUDWIG, Sam-
son, SHURE, Soundking, Soundcraft, SKV, STANTON, Tascam, PROEL, Pioneer, FBT, MAPEX, Maxtone, MAGIC
EFFECTS, McCauley, NUMARK, NEUTRIK, OSRAM, RCF, REMO, ROLAND, P. audio, ESP, EDIROL, EMINENCE,
ECLER, Eighteen Sound, HERCULES, Yamaha.
Компанія «CLUBTECH» пропонує продукцію виробників найякіснішого та технологічного обладнання для
клубів, музичних шоу, театрів, дискотек, барів, ресторанів, розважальних центрів та кінотеатрів.
У нас представлений широкий вибір професійного клубного звукового й світлового обладнання.
У магазинах «CLUBTECH» Ви зможете придбати світло і звук: активні і пасивні акустичні системи, підсилю-
вачі потужності, динамічні головки, активні та пасивні мікшери, кросовери, еквалайзери, компресори звуку,
вокальні процесори, шнурові та радіо мікрофони, системи оповіщення, трансляційні підсилювачі, дискотечні
ефекти, архітектурне світло, світлові ефекти, світлодіодні LED прилади, лазерні ефекти, дим-машини, Bub-
ble машини, снігові машини, машини спецефектів, дзеркальні кулі, дим мери-реле, DMX контролери, лампи,
світломузику, сканери.
Для DJ ми пропонуємо найкращі мікшерні пульти, CD/MP3/USB-програвачі.
Крім того, у нас чудові ціни на чохли, кейси, стенди, з'єднувачі, роз'єми й іншу кабельно-провідникову про-
дукцію.
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СОNTАСТІСА

03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5 
Тел.: (044) 383-34-98; (097) 361-52-27

Факс: (044) 224-53-75 
Email: office.kiev@contactica.com.ua
Web-сайт: www.contactica.com.ua

Компанія CONTACTICA є постачальником і виробником обладнання, приладів і аксесуарів для силового під-
ключення шоу-техніки та інших силових пристроїв. Нашими партнерами і клієнтами є світлові і звукові про-
катні компанії, інсталяційні компанії, телевізійні студії, організації.
Особлива увага приділяється високій якості і надійності виробів, що постачаються для застосування у турах.
Де, як не там, в умовах екстремальної експлуатації, потрібна висока якість та надійність нашого обладнання,
– досконала функціональність і ергономіка всього комплексу електричного живлення.
Ми займаємося якісним і надійним виробництвом електричних щитів з комплектуючих елементів провідних
європейських виробників, продукція яких перевірена часом і складними умовами роботи. При збірці ми ви-
користовуємо продукцію наших європейських фірм-партнерів. Надійні, довговічні корпуси з твердої гуми і
ударостійкого пластику комплектуються силовими роз’ємами стандарту СЕЕ необхідного типу, придатними
для використання у важких умовах. До складу наших виробів входять високоякісні комплектуючі, такі як
промислові електричні роз’єми РСЕ, НARTING, FAMATEL автоматичні вимикачі EATON, кабелі Н07RN-F
від компанії NEXANS (TITANEX), TOP Cable, Aristoncavi, захисні кабельні трапи Defender. У нас пред-
стaвлено широкий вибір високоякісних комплектуючих – корпуси, силові роз’єми, пілоти, подовжувачі, ав-
томатичні вимикачі, кабель, та багато іншого!
Виробництво розгалуджуючих пристроїв  виконується під нашою торгівельною маркою ALPENBOX,  на усі
пристрої розповсюджується гарантійний термін та паспорт виробу. Усі комплектуючі мають українські сер-
тифікати відповідності.
Наші пропозиції не залишать без оптимального варіанту жодне замовлення, а ціни на складові і послуги мон-
тажу електрощитів приємно здивують Вас!
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Музичний Магазин JAM, www.jam.ua

м. Київ, м-н Незалежності, ТЦ „Глобус”, магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 371-18-43

м. Київ, вул. В. Гетьмана 6, ТЦ „Більшовик”, магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 200-07-07

м. Київ, пр.-т.Оболонський 1-Б, ТЦ „DreamTown” (2 частина), магазин Yamaha
Тел./факс: (044) 485-22-58

м. Дніпропетровськ, вул. Глінки 2, ТРК “Мост-Сіті центр”, магазин Yamaha
Тел./факс: (056) 790-29-56

м. Донецьк, вул. Генерала Антонова, 4, ТРЦ “Декор Донбас”, магазин Yamaha
Тел./факс: (062) 387-52-20

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 99, магазин Yamaha
Тел./факс: (0342) 75-45-57

Мережа Музичних Магазинів “JAM” – це широкий спектр музичних інструментів та обладнання на
будь-який смак!
Гітари, клавішні, ударні, духові, смичкові інструменти та ще багато різних товарів. Кожен покупець знайде
для себя не тільки інструмент, а ще й аксесуари до нього: стійки, чохли, кейси, засоби по догляду та ін. Ми
також пропонуємо широкий спектр професійного звукового обладнання: акустичні системи, підсилювачі,
мікшерні пульти, мікрофони, засоби обробки сигналів; а також світлове обладнання: сканери, лазери, при-
лади на РК элементах (LED), DMX контролери, дим-машини та інше.
“JAM” сьогодні – це шість магазинів в Україні: Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, а також
Інтернет-магазин з оперативною доставкою товарів по всій Україні. Окрім інформації в Інтернеті та соці-
альних мережах, працює телефонна інформаційна лінія 0-800-50-49-49. 
Придбавши товар в мережі магазинів ”JAM”, Ви отримуєте товар з перших рук – від компанії дистриб’ютора,
що гарантує офіційність сертифікованого в Україні товару, якість продукції та гарантійну та післягарантійну
підтримку в наших сервісних центрах.
Гітарний Сервісний Центр “JAM” є першим в Україні, який оснащений всім необхідним обладнанням
для відновлювальних робіт будь-якої складності: малярна зона зі спецобладнанням для нанесення лакофарб,
робоча зона з  професійним устаткуванням для відновлювальних робіт. І, найголовніше, це – досвідчені і
професійні майстри.
Ми є офіційними представниками в Україні: YAMAHA, ADMIRA, ALTO PROFESSIONAL, AUDIX, B52,
CELESTION, CHAUVET, CME, CORT, D'ADDARIO, DANELECTRO, DEAN MARKLEY, DIMARZIO, JIM
DUNLOP, EGNATER, ESP/EDWARDS/LTD/GRASSROOTS, EVANS, FRAMUS, FZONE, GATOR
CASES, GOTOH, HOHNER, HQ PERCUSSION, KRANK, LINE6, MAXTONE, NIGHTSUN, PAXPHIL,
PARKSONS, PLANET WAVES, PRO-MARK, PURESOUND, RGD, RICO, ROCKBAG/CASE/STAND/CABLE,
SABIAN, SAMSON, SOUNDKING, SUPERLUX, TECH21, TONE WEAL, WARWICK.

Інформаційна лінія JAM, технічна підтримка,
замовлення та доставка по всій Україні: тел. 0-800-50-49-49, моб. 067-405-31-31 

(callback)
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Karaoke Your Day 

м. Севастополь, Вороніна, 10, оф. 309
Тел.:     (069) 293-75-50, (069) 293-75-40

(066) 701-54-04, (099) 361-81-21
E-mail:  mail@karaokeyourday.com 

Web-сайт: www.karaokeyourday.com

м. Київ, проспект Визволителів, 1
Тел.:     (044) 383-05-10

(067) 792-39-60
E-mail: info@jblshop.com.ua

Web-сайт: www.JBLShop.com.ua

Професійні системи Караоке Your Day

Якщо Ви вирішили відкрити караоке-клуб, зайнятися караоке бізнесом або просто любите караоке, то «Your
Day Entertainment» допоможе Вам встановити професійні караоке системи «Your Day»:
–  «Karaoke Pro All In One» – система для використання у професійних караоке закладах 
–  «Karaoke Musician» – спеціально розроблена та оптимізована для музикантів 
–  «Karaoke Lite» – стартова версія караоке-системи для закладів та дому
–  «Karaoke Home» – професійна караоке-система для дому 
– «Karaoke Virtual» – віртуальна версія караоке, призначена для встановлення на будь-який ПК, планшет,
смартфон, тощо.

У нашій компанії працюють професійні музиканти з вищою музичною освітою та багатим досвідом роботи.
Караоке пісні, записані в нашій студії, відрізняються високою якістю і відповідають світовим стандартам. 
У системах «Your Day» використовується тільки якісні, професійні караоке пісні російських, українських і
зарубіжних виконавців з щомісячним оновленням бази. 
Додатково надаються караоке пісні у форматі MIDI. 
Професійне звучання досягнуто завдяки якісному обладнанню, а також використанню оригінальних аран-
жувань. 
Karaoke Your Day – це якість, надійність, передові технології і більш досконалі функції. 

Інтернет-магазин JBLShop.com.ua пропонує Вам звукове обладнання від лідера індустрії – концерну
HARMAN International, а саме:
Професійне обладнання – AKG, BSS, DBX, JBL Professional, Crown Audio, Soundcraft, Lexicon;
Обладнання для дому – JBL, Harman/Kardon;
Автозвук – JBL, Harman/Kardon, Crown;
Мультимедіа – JBL, Harman/Kardon.

Компанії Your Day та JBLShop відкриті до співпраці та зацікавлені у розвитку дилерської мережі.



Експоненти

21

Maestro Music Software

91040 Луганськ, кв-л  50-річча Жовтня,  9, кв. 50
Тел.: (050) 470-31-04              
E-mail:  dg@dgalaxy.net                 
Web-адреса : www.dgalaxy.net

www.musicaleditor.com
www.musicnotationformsword.com

Maestro Music Software є провідним вітчизняним розробником нотних редакторів та одним зі світових лі-
дерів у галузі програмного забезпечення для набору нот, написання музики, викладання та вивчення му-
зики. 
Впродовж 10 останніх років компанія Maestro Music Software успішно розвиває групу нотних редакторів
MagicScore та інші спеціалізовані програми для музикантів. Програмні продукти Maestro Music Software по-
єднують легкість освоєння, зручність використання і потужні інструменти для набору нот. Вони прості та
дуже зручні для використання, чому, безперечно, сприяє наявність української і російської мов, а також до-
відкова система та можливість звертатися за технічною допомогою цими мовами, нарівні з англійською.
Продукти компанії входять до трійки світових лідерів програм даної категорії. Багаторічний досвід кон-
сультантів Maestro Music Software, які є високопрофесійними викладачами, композиторами, диригентами
та музикантами, відображується у кожній новій версії продуктів.
Програми Maestro Music Software неодноразово були відзначені низкою авторитетних нагород фахових ви-
дань усього світу, поміж яких: статус найкращої програми за версією Music Notation Software Review, кра-
щої програми року від PC Magazine/RE, програми місяця від англійського музичного журналу «The Strad».
Найбільш популярний комп'ютерний журнал Німеччини C't викуповував право публікації повної версії Mag-
icScore School. Протягом 5-ти останніх років продукти MagicScore Software використовуються найбільшою
музичної освітньою організацією у світі – MENC USA як призи для Американського конкурсу пошуку талан-
тів серед дітей та юнацтва.
В Україні Maestro Music Software пропонує свої програми за спеціальною ціною. Окрім того, освітнім за-
кладам та організаціям надаються додаткові знижки на пакетні ліцензії.
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MuzUkr-KlassiK

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19-Б
Тел.: (044) 587-57-60

(050) 915-42-31
E-mail:  sales.muzukr@gmail.com

Web-адреса: www.schaller-guitarparts.com.ua

Фурнітура та електроніка для струнних інструментів SCHALLER, GRAPH  TECH GUITAR LABS, TV JONS, K&K
SOMND.
Продаж музичних інструментів: скрипки, смички, аксесуари LAUBACH, гітари та мандоліни  BREEDLOVE.



Експоненти

23

PHIL MUSIC 

119 334, м. Москва, пр. Ленінський, 41, а/с 7
Тел.:  (495) 938-75-65
Факс: (495) 938-70-17
E-mail: philmusic.ru@gmail.com
Web-сайт: www.philmusic.ru

Компанія PHIL MUSIC – офіційний представник багатьох торгових марок музичних інструментів. 15 років
тому нами була організована поставка гітар для музикантів середнього рівня і початківців. За ці роки му-
зичні інструменти, що поставляються нами, завоювали визнання музикантів і продавців музичних інстру-
ментів. На даний момент діапазон пропонованої нами продукції може скласти асортимент практично
будь-якого магазину музичних інструментів.
Гітари: Martinez, Magna, Swing, Phil Pro, Colombo, Lucia, Ashtone, Zombie, Rigeira, Manuel Rodriguez, Alvaro,
Antonio Sanchez;
Гітарні аксесуари: Phil Pro;
Струни: Phil Pro, Rigeira;
Комбо-підсилювачі: Phil Pro;
Скрипки і віолончелі: Prado;
Роялі та піаніно: Lietuva, Ritmuller;
Акордеони і баяни: Sadko;
Ударні інструменти: Phil Pro, Maxtone;
Духові інструменти: Maxtone.
Стабільна якість і лояльна цінова політика приваблює в ряди наших дилерів багато компаній.
Будемо раді співпраці!
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Магазин «ШОУ техніка»

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ширшова, 18
Тел.: (056) 790-12-00, 736-21-32

E-mail: show-technica@ua.fm
Web-сайт: www.show-technica.com.ua

Компанія «Шоу-Техніка» працює на українському
ринку у галузі професійного обладнання для шоу-
бізнесу з вересня 2005 року. За цей час компанія за-
рекомендувала себе як надійного партнера,
здатного реалізувати проекти будь-якого рівня
складності. 
Почавши з реалізації світлового і звукового облад-
нання, стрімко розвиваючись, на сьогоднішній день
«Шоу-Техніка» може запропонувати своїм клієнтам
інсталяції з використанням світлового, звукового об-
ладнання провідних світових виробників, а також ге-
нератори спецефектів і сценічні конструкції.
Ми надаємо повний спектр послуг з продажу та
оренди професійного світлового і звукового облад-
нання, а також музичних інструментів, – від простих
консультацій до розробки, технічної підтримки та
реалізації найскладніших проектів.
Налагоджений сервіс, проектно-інженерна група,
монтажна бригада дозволяють якісно реалізовувати
проекти на території всієї України. Ми пропонуємо
креативний підхід і нестандартні рішення у комплексі
з високим рівнем професіоналізму.
Нашими партнерами вже стали кращі концертні
зали, театри, нічні клуби, торгові центри, ресторани
в Україні.

Напрямки діяльності компанії «Шоу-Техніка»:

ПОСТАВКА ОБЛАДНАННЯ:
– Світлодіодні екрани та інформаційні табло будь-
яких розмірів;
– Музичні інструменти;
– Світлове обладнання;
– Звукове обладнання;
– Спецефекти (генератори та витратні матеріали);

– Сценічні конструкції;
– Презентаційні системи (лампові проектори, ла-
зерні проектори);
– Студійний світло;
– Студійний звук;
– Сценічні конструкції, механіка сцени.

МОНТАЖ:
– Повний спектр послуг з монтажу обладнання для
шоу-бізнесу;
– Виконання робіт будь-якої складності.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ:
– Підключення і налаштування встановленого об-
ладнання.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:
– Швидко;
– Якісно;
– З використанням оригінальних запасних частин.

ПРОЕКТУВАННЯ:
– Стадій «П» і «РД» по 19-ти основним концертно-
театральним технологічним системам;
– Фахівці з досвідом розробок проектів.

ОРЕНДА ОБЛАДНАННЯ:
– Організація пінних шоу (пінні гармати, генератори
піни, витратні матеріали);
– Проектування та проведення лазерних шоу (про-
фесійні лазерні шоу системи до 21Вт).
Компанія «Шоу-Техніка» – це обладнання для шоу
бізнесу та музичні інструменти.
У мережі Інтернет – show-technica.com.ua
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SPECTRSTORE

79000, Львів, вул. Огієнка 9, 1-б
Тел./ Факс:  (032) 272-74-65           
E-mail: info@spectrstore.com
Web-адреса : www.spectrstore.com

Головний офіс компанії SPECTRSTORE зручно розташувався у старовинному історичному місті Львові. Ком-
панія всього 5 років знаходиться на ринку, але за цей недовгий період встигла завоювати широку клієнт-
ську аудиторію та розвинути власну дилерську мережу. Основними цілями нашої компанії завжди були і
будуть надання послуг найвищого рівня в галузі музичного та шоу-бізнесу, збереження доброго імені та не-
перервний ріст. Ми з радістю готові бачити завжди нових клієнтів. Наші двері відкриті для співпраці з кож-
ним, хто хоч якимось чином працює з нами на ринку. 
Основні напрямки діяльності компанії:
– роздрібна та гуртова торгівля професійним звуком, світлом, лазерами та ефектами;
– роздрібний та сценічний прокат професійної шоу-техніки;
– розробка та проведення професійних лазерних шоу та відео шоу;
– сервісне обслуговування;
– монтажні роботи.
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Інтернет-магазин TurkishCymbalsOnly

46011, м. Тернопіль, вул. Л.Толстого, 4 
Тел.: (096) 484-55-57, (066) 718 -10-06  

Web-сайт: www.turkishcymbalsonly.com
www.odery.com.ua

E-mail: dembohouse@ukr.net

Ручне виробництво тарілок в Турції – це традиція багатьох віків! Сьогодні багато професійних  барабанщи-
ків роблять свій вибір на користь турецьких тарілок ручної роботи.
TurkishCymbalsOnly представляє на ринку України тарілки провідних турецьких брендів: Anatolian, Bospho-
rus, Istanbul Mehmet, Istanbul Pera, Impression, Masterwork, Murat Diril та Samsun.
TurkishCymbalsOnly – це завжди оновлений модельний ряд, швидке сервісне обслуговування, а також сис-
тема знижок постійним покупцям.

Особливий звук Вашого барабана безпосередньо залежить від всіх етапів його виробництва.
Майстри Odery самі вибирають дерево та використовують клей унікального складу. 18-ти годинна при-
родна сушка, без використання тепла дозволяє досягнути максимально яскравого і чистого звуку.
Внутрішня і зовнішня обробка, герметизація, свердління особливої точності на спеціальних машинах, ви-
робництво і установка фірмової фурнітури Odery, для кожного барабана здійснюється вручну.
Кожен барабан має унікальний ідентифікаційний номер який дозволяє дізнатися історію інструмента від са-
мого початку його виробництва.
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Vіcoustіc.com.ua

18005, м. Черкаси, вул. Г.Сталінграду, 44/81
Тел.: (047) 250-27-69 

(098) 642-55-81
E-maіl: іgor@vіcoustіc.com.ua
Web-сайт: www.vіcoustіc.com.ua

www.flexіscreen.com.ua

Vіcoustіc.com.ua є офіційним дистриб'ютором португальського виробника акустичних матеріалів Vіcoustіc
в Україні з 2009-го року. 
Акустичні матеріали Vіcoustіc використовуються для акустичної корекції таких приміщень як студійні кон-
трольні кімнати, студійні тон-ательє, проджект-студії та особисті домашні студії, музичні репетиційні при-
міщення, кімнати для запису вокалу та музичних інструментів, кімнати домашніх кінотеатрів, концертних
залів, нічних клубів тощо.  
Акустичні матеріали Vіcoustіc – це ідеальне поєднання наукових досліджень у галузі акустики приміщень та
привабливого сучасного дизайну. Матеріали мають надзвичайно сучасний та оригінальний вигляд, зав-
дяки якому органічно вписуються у будь-яке студійне, музичне або побутове приміщення.
Встановлені показники акустичних властивостей матеріалів Vіcoustіc (коефіцієнти звукопоглинання та зву-
коізоляції) впевнено відносять ці матеріали до професійного рівня. 
Завдяки досвіду у галузях музичного та аудіовиробництва, фізики розповсюдження звукових хвиль, муль-
тимодальної логістики та ІT технологій, Vіcoustіc.com.ua пропонує своїм клієнтам сервіс та консалтинг на
найвищому рівні.
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АКРОПОЛІС

79018, м. Львів, вул. Залізнична, 18
Тел.: (032) 239-54-84

Факс: (032) 239-54-55
E-mail: acropolis@mail.lviv.ua

Web-сайт: www.acropolis-music.com

Компанія «Акрополіс» на ринку музичних товарів з 1996 року. Своїм клієнтам  пропонується  повний спектр
музичних інструментів, величезний вибір комплектуючих до них, і, за традицією, найкращі аксесуари. Також,
на сьогоднішній день, ПВТП «Акрополіс» -  являється найбільшим в Україні виробником:  стійок, чохлів та
кофрів.
На даний час, «Акрополіс» є ексклюзивним представником наступних брендів:
Almansa, Antonio Sanchez, Prudencio Saez – класичні гітари іспанського виробництва найвищого рівня;
Blackstar – нова зірка у світі лампового підсилення, створена колишніми розробниками Marshall;
C.F.Martin – легендарні акустичні гітари і струни. Компанія, що зробила найбільший вклад у розвиток акус-
тичної гітари;
Eurofon – гітари, комбо, гармошки, струни, перкусія та аксесуари по дуже доступним цінам;
Hohner – найпопулярніші в Україні гітари;
Mayones – електро- та бас- гітари рівня Custom Shop, – усі гітари зроблені виключно вручну: найкращі по-
роди дерева та найвідоміші звукознімачі;
Medeli – недорогі цифрові клавішні інструменти та фортепіано;
Meinl – світовий лідер з продажу перкусії, основний новатор у виробництві барабанних тарілок;
Orange – всесвітньо відомі Британські підсилювачі;
Rocktron – педалі ефектів, комбо та процесори із США; 
Saga – струнні і гітари для початківців;
Також у нашому асортименті Ви знайдете:
Hohner –гармошки ,акордеони,аксесуари;
Casio – світовий лідер з продажу цифрових фортепіано і клавішних музичних інструментів для домашнього
використання;
Dunlop – мабуть, найвідоміші в світі педалі ефектів і аксесуари;
Sonor – ударні установки з Німеччини, визнані багатьма світовими музикантами;
Vater – барабанні палички зроблені в США;
Wittner – метрономи, камертони, каподастри і фурнітура для струнних з Німеччини.
І звичайно ж, Savarez, La Bella, C.F.Martin, Dunlop, Carl Marin, GHS – найкращі струни завжди у нас на складі.
Особливий партнер компанії Акрополіс: GEWA – європейський лідер на ринку музичних інструментів. Від
тепер кожен бажаючий може замовити будь-яку з 20 000 позицій в каталозі GEWA із Німеччини і отримати
її у найкоротші терміни. 
Основні бренди GEWA, які у нас постійно в наявності:
Tenson – новий бестселер серед гітар початкового рівня;
VGS – новаторські гітари високого рівня;
DrumCraft – прогресивні барабанні установки нового покоління, переможець Red Dot Design Award 2010;
Roy Benson – духові інструменти німецької якості по доступним цінам;
Rubner – контрабаси ручної роботи рівня High-End.
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Акустичні матеріали

04073, м. Київ, Куренівська 18, 504
Тел.: (044) 251-21-21
Тел.: (044) 224-61-52
E-mail: kiev@acoustic.ru  
Web-сайт: www.shumanet.ua 

Компанія «Акустичні Матеріали», що входить у групу «ACOUSTIC GROUP», була  заснована у 1999 році для
реалізації новітніх розробок у галузі архітектурно-будівельної акустики та вирішення проблем звукоізоля-
ції, віброізоляції, акустики приміщень у промисловому і цивільному будівництві.
З моменту заснування компанії функціонує і розвивається науково-дослідний відділ, а з 2004 року запу-
щена власна вимірювальна лабораторія.
Компанія є провідним розробником акустичних матеріалів на території СНД та  дистриб’ютором всесвіт-
ньовідомих матеріалів. Серед продуктів компанії такі відомі бренди як Шуманет, Шумостоп, ЗИПС та ін.
Фахівці компанії готові виконати комплекс робіт по проектуванню звукоізоляції, віброізоляції і акустичної об-
робки приміщень відповідно до вітчизняних та європейських норм, або побажань замовника.
Поміж вже реалізованих проектів за участю спеціалістів Acoustic Group, варто відзначити: кіностудію ім.
О.Довженка, Московську Консерваторію і Большой Театр (Росія), а також більше ніж 500 об’єктів різного
призначення у країнах СНД та світі. 
Діяльність компанії включає:
– Проведення консультацій з питань звукоізоляції, віброізоляції і акустики проектованих приміщень;
– Комплексне проектування студій звукозапису, концертних залів, клубів, кінотеатрів та інших спеціальних
приміщень;
– Проведення акустичних вимірювань;
– Поставку вібро- /звукоізоляційних та звукопоглинаючих матеріалів;
– Шеф монтаж та технічний нагляд.
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АЛВІСС

04070 м. Київ, вул. Борисоглібська, 16-а, офіс 6
Тел.: (044) 599-62-75

Факс: (044) 367-51-26
E-mail: alviss@alviss.ua

web-сайт: www.alviss.ua

Компанія «Алвісс» лідер з виробництва, проектування та продажу сценічних конструкцій в Україні:
– модульних мобільних сцен;
– сцен на базі автомобільних причепів;
– алюмінієвих та сталевих ферм;
– театральних декорацій;
– кейсів та приладів;
– силових бар’єрів;
– павільйонів;
– подіумів;
– шатрів;
– трибун.

Компанія «Алвісс» також займається організацією та технічним супроводом шоу-програм, концертів, свят-
кових заходів.
Ми пропонуємо лише високоякісну продукцію, яка сертифікована згідно з чинним законодавством. Наші тех-
нічні можливості та досвід дозволяють ефективно реалізовувати найскладніші проекти у всіх регіонах України
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АЛЕГРО-МЮЗІК

Центральний офіс ПП «АЛЕГРО-МЮЗІК»:

04073, м. Київ, пр-т Московський 13а
Тел.: (044) 592-78-50
Тел/факс: (044) 592-78-55
e-mail: allegro@allegro.com.ua
web-сайт:  www.allegro.com.ua, www.musikant.ua

Магазини музичних інструментів та обладнання «МУЗЫКАНТ»®:

04073, м. Київ, пр-т Московський 23, ТЦ «Городок», 1 пов.
тел.: (044) 537-15-29, 599-15-29

65007, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25, ТЦ «Новый Привоз», 4 пов.
тел.: (048) 702-07-22, 239-27-49

83082,  м. Донецьк, вул. Артема, 143, ТЦ «Белый Лебедь», 1 пов.
тел.: (062) 345-80-64, 348-48-83

Продаж музичних інструментів та обладнання: музичні інструменти та аксесуари; караоке системи; облад-
нання для DJ; звукове і світлове обладнання для дискотек, ресторанів, музикантів та шоу-програм; витратні
матеріали; обладнання  для трансляції фонової музики (озвучення приміщень, салонів, супермаркетів, офі-
сів «під ключ»); відео проектори, екрани.
Оренда професійного звукового та світлового устаткування, музичних інструментів.
Комплексне технічне обслуговування рекламних акцій, презентацій, виставок.
Компанія «Алегро-Мюзік» ексклюзивний дистриб'ютор провідних світових виробників: ARTURIA (Франція),
BESPECO (Італія), CARLSBRO (Англія),  D'ANDREA (США), D’ORAZIO (Італія), EBS (Швеція), EKO (Італія), EN-
CORE (Англія), FARFISA (Італія), FEADOG (Ірландія), FERNANDES (Японія), FL Studio (Бельгія), GALLI (Італія),
GEMINI (США), HIWATT (Англія), HORA (Румунія), ICON (США), JIMI HENDRIX (Німеччина), LAG (Франція), LE-
WITT (Австрія), MANIKIN ELECTRONICS (Німеччина),  MIDITECH (Німеччина), ODYSSEY (Англія), ORLA (Іта-
лія), PEACE (Тайвань), PREMIER (Англія), SOURCE AUDIO (США), SR-TECHNOLOGY (Італія), SUPER-SENSITIVE
(США), UFIP (Італія), VINTAGE (Англія), YONIKA (Україна), ZALIZO (Україна) та інші.

Компанія «Алегро-Мюзік» формує дилерську мережу.
Франчайзинг торговельної мережі МУЗЫКАНТ®.
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Асоціація гітаристів
Національної всеукраїнської музичної спілки

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32,
Тел./факс: (044) 234-49-61; 234-22-60

Web-сайт: www.i.com.ua/~uaguitar
E-mail: uaguitar@i.com.ua

Асоціація гітаристів є структурним підрозділом Національної всеукраїнської музичної спілки (голова – 
Герой України, Народний артист України, академік А.Т.Авдієвський).
Асоціація створена у листопаді 2000 року і з того часу її очолює заслужений діяч мистецтв України 
К.А.Чеченя.
Метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль і координація діяльності гітаристів для забезпечення ус-
пішного розвитку гітарного мистецтва в Україні. Асоціація об’єднує артистів-гітаристів, досвідчених педа-
гогів, майстрів-реставраторів і талановиту молодь.
Завдяки зусиллям Асоціації з грудня 2000 року регулярно проводяться концерти, майстер-класи, творчі ве-
чори відомих українських та зарубіжних виконавців. Створено бібліотеку нотної та методичної літератури 
та базу даних українських гітаристів. Працює студія звукозапису SolClaRec, яка здійснює роботу у напрям-
ках академічної та народної музики (у тому числі виїзні записи з концертів). Ведеться активна розробка 
та втілення дидактичного напрямку в звукорежисурі, що допомагає у навчанні гри на музичних інструмен-
тах дітям, а також для вдосконалення майстерності професійних виконавців.
Проведено ряд акцій, які стали знаковими подіями у мистецькому житті України: І та ІІ Всеукраїнські фес-
тивалі гітарного мистецтва В. Петренка (березень 2001 та 2003), Міжнародна академія гітарного мистец-
тва (грудень 2002), Фестиваль пам’яті К. Смаги (квітень 2002), І – ІV Міжнародні конкурси гітарного
мистецтва «ГітАс» (березень 2005, 2007, 2009, 2011), І – VІІ Літні гітарні академії (червень 2006 – 2012), після
яких вийшла серія ком пакт-дисків з кращими концертними виступами.
Члени Асоціації ведуть активне творче життя: за цей період вони взяли участь у численних престижних фес-
тивалях, стали лауреатами міжнародних конкурсів. Щорічно кращі молоді члени Асоціації отримують сти-
пендію від Голови КМДА. Асоціація гітаристів має творчі зв’язки з подібними організаціями за кордоном.
Членами Асоціації, згідно статуту, можуть бути професійні гітаристи, а також зацікавлені особи чи органі-
зації, що займаються аналогічною діяльністю.
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АУДІО МАСТЕР

03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5,
літ. Б, офіс 304
Тел.: (044) 459-70-90, 490-51-74, 490-51-75
Факс: (044) 241-09-67
E-mail: sales@audiomaster.kiev.ua
Web-сайт:  www.audiomaster.com.ua

Звукотехнічна інженерна компанія.

Продаж та дистрибуція:

Apart (Бельгія) – акустичні системи, підсилювачі та аксесуари для озвучення приміщень та відкритих май-
данчиків;
SENNHEISER (Німеччина);
NEUMANN (Німеччина) – мікрофони, навушники, безпровідні мікрофонні системи, конференц-системи;
DIS (Данія) – конференц-системи, системи голосування, обладнання для синхронного перекладу мов;
SAMSON Audio (США) – прилади динамічної обробки звука, студійні монітори, акустичні системи, мікро-
фони, мікшерні пульти, рекові стійки, аксесуари,
K&M – стенди, штативи, підставки та аксесуари.

Комутаційне та комунікаційне обладнання:

BELDEN CDT (США);
CORDIAL (Німеччина) – аудіо/відео кабельна продукція для студійної та концертної роботи, радіо, теле-
бачення, інсталяцій;
AMPHENOL (Австралія) – аудіо/відео роз’єми;
MASTER TOOLS (Україна) – комутаційні системи та компоненти, рекове обладнання і аксесуари.
Проектування та установка звукотехнічного обладнання.
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ГАЛО

03680, Україна, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50,
оф. 209

Тел./Факс: (044) 502-4091 
E-mail: info@galo.com.ua

Web-адреса : www.galo.com.ua

Компанія ГАЛО займається поставкою, монтажем та обслуговуванням звукового, світлового та відео-об-
ладнання для клубів, ресторанів, торгово-розважальних центрів, магазинів, спортивних та культових за-
кладів, готелів, тощо.
Дистриб'ютори в Україні:
DASLIGHT (Франція) – контролери USB-DMX з 3D-візуалізацією. www.daslight.com.
HALO (КНР) – світлове обладнання для шоу-бізнесу: голови, сканери, заливки, лазери, дим-машини, ві-
деоекрани; архітектурне та декоративне освітлення. www.halo.ua.
SHOWLINE (КНР) – світлодіодні модулі, труби, панелі, прожектори для інсталяцій в приміщеннях та зовні;
драйвери, контролери.
SUNLITE (Франція) – контролери USB-DMX з 3D-візуалізацією. www.nicolaudie.com.
W-DMX (Швеція) – обладнання для безпровідної передачі DMX сигналу (передавачі, приймачі, антени, ка-
белі, тощо). www.wirelessdmx.com.
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Джаз-клуб

03150, Київ, бул. Дружби Народів, 1
Тел: (044) 451-86-15   
Факс: (044) 522-89-36
E-mail: info@jazzclub.com.ua    
Web-адреса: www.jazzclub.com.ua

Фірмові магазини YAMAHA:
м. Київ, бул. Дружби Народів, 1
Тел.: (044) 451 8615, Факс: (044) 522 8936
м. Київ, вул. Червоноармійська, 86
Тел.: (044) 501 9438; Факс: (044) 289 9637
м. Київ, вул. Срібнокільська, 3-г         
Тел.: (044) 22 383 44
м. Львів, вул. Нижанкінського, 3
Тел.: (032) 260 3424
м. Запоріжжя, пр-т Леніна,159
Тел.: (0612) 12 58 68

Компанія «Джаз-клуб» 20 років працює на ринку му-
зичних інструментів, звукового і світлового облад-
нання України.
Офіційний представник корпорації YAMAHA в Україні.
Дистриб’ютор продукції компаній AMC, American DJ,
Audio-Technica, AVID, AMPHENOL, BOESENDORFER,
ELATION, ERNIE BALL, ISTANBUL, KUSTOM, KLOTZ,
M-AUDIO, MUSIC MAN, PEECKER SOUND, PETROF,
REGALTIP, RMV, SPONGE BOB, STEINBERG, STAGG,
ON STAGE STANDS, TANGLEWOOD, JDM, JTS, XTE,
WELTMEISTER.
Пропонуємо в роздріб і оптом:
– роялі і піаніно YAMAHA, BOESENDORFER, PETROF;
– акустичні й електрогітари YAMAHA, STAGG, MUSIC
MAN, TANGLEWOOD, SPONGE BOB;
– ударні інструменти та перкусійні інструменти
YAMAHA, STAGG;
– концертну перкусію YAMAHA;
– дерев'яні і мідні духові інструменти YAMAHA,
STAGG;
– електронні піано YAMAHA;
– гітарні педалі ефектів ARION;

– гітарні підсилювачі KUSTOM;
– клавішні синтезатори, тони-генератори, секвен-
сори YAMAHA;
– процесори обробки звуку та цифрові мікшерні
консолі YAMAHA;
– тарілки до ударних інструментів ISTANBUL,
STAGG;
– звукопідсилююче обладнання YAMAHA, PEECKER
SOUND, AMERICAN AUDIO, AMC, JDM;
– аудіо і MIDI інтерфейси, MIDI  клавіатури M-Audio,
AVID;
– мікрофони дротові та бездротові Audio-Technica,
JTS, STAGG, M-Audio, 
– кабельну продукцію KLOTZ, HOT WIRES, STAGG,
American Audio;
– світлове обладнання AMERICAN DJ, 
– рідини для дим-машин AMERICAN DJ;
– струни гітарні ERNIE BALL, YAMAHA;
– кабелі KLOTZ;
– акордеони та баяни WELTMEISTER;
– програмне забезпечення STEINBERG, AVID;
– з’єднувачі AMPHENOL, STAGG. 
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Компанія «ЕКТА»

04080, м. Київ,  вул. Турівська, 31, кв. 9
тел.: (044) 428-73-15, 428-73-20

e-mail: welcome@ektarent.com
web-сайт: www.ektarent.com

www.ekta.ua

Компанія «ЕКТА» – провідна українська компанія у сфері візуалізації концертів та фестивалів, телевізійних
проектів, спортивних заходів та особливих подій.
Ми пропонуємо:
– Оренда  LED-екранів та обладнання;
– 3D технології;
– Розробка дизайну відео-декорацій;
– Технічна підтримка заходів;
– Проектування та системна інтеграція.

Унікальний парк якісної техніки ЕКТА (більш ніж 15 моделей), багаторічний досвід, креативність та профе-
сіоналізм нашої команди дозволяють реалізувати нестандартні задуми та ідеї  клієнтів.
Працюючи з новітніми технологіями, ми випереджаємо майбутнє!
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ЗІНТЕКО 

01023, м. Київ, вул. Володимирська, 71
Тел.:   (044) 278-77-60

(044) 278-21-88
Факс: (044) 278-76-74
E-mail: studio@zinteco.com
Web-сайт: www.zinteco.com.ua

Основні напрямки діяльності: 
– продаж професійного звукового та світлового обладнання,  програмного забезпечення обробки 
та управління звуком та світлом,
– проектування та візуалізація світлових рішень;
– рішення акустичних задач, акустичні розрахунки та вимірювання, електроакустична експертиза та кон-
сультації; поєднання творчої складової звуку із досконалим та сучасним технологічним рішенням;
– інжиніринг, сучасні технології освітлення та управління ТВ-cтудій;
– проектні будівельні роботи, ліцензія № ЛВ 195070;
– електровимірювальна лабораторія; розробка систем озвучення приміщень та відкритих майданчиків;
– сценічні конструкції довільних конфігурацій, алюмінієві сцени, підвіси, подіуми, барикади.
Бренди: ADB, ARRI, AUDIX, CAMCO, CLAY PAKY, CREST AUDIO Inc., DIS, DW, EAW, ETC, DIGIGRAM,  LA AUDIO,
LAYHER, LTM, GRIVEN, LINK Srl, NEXO, PROLYTE PRODUCTS, ROSCO, COMPULITE, SPOTLIGHT, 
VARI*LITE, VESTAX, XTA ELECTRONICS, BUHNENBAU SCHNAKENBERG.
– консультації, навчання, сервіс та ремонт світлового та звукового обладнання;
– технічний дизайн та технологічні рішення творчих задач;
– оренда світлового обладнання для шоу, кіно та телебачення;
– оренда акустичних систем, лінійних масивів. Обладнання для обробки та управління звуком;
– сцени та металоконструкції LAYHER та Plettac в довільних конфігураціях;
– оренда спеціального обладнання для проведення акцій (дизель генератори, барикади тощо) ;
– постійно діючий виставково-консультаційний зал по вул. Володимирській, 71;
– кваліфікований технічний персонал.
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ІНДІГО МЮЗІК

49070, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 10 
Тел.:  (056) 234-07-41 

Факс: (056) 234-01-07 
E-mail: music@indigo.dp.ua 

Web-сайт: www.indigo-music.com.ua  

Компанія «Індіго Мюзік» була створена в 1995 році. Зараз вона є одним з провідних українських операторів
на ринку професійного звуку і світла, музичних інструментів і устаткування.  
Тактика і стратегія роботи компанії тримається на трьох китах: 
– дистрибуція; 
– роздрібна торгівельна мережа;  
– проектна робота.
Ми є офіційним дистриб'ютором більш ніж 20 світових брендів. Нашими основними правилами є просування
на українському ринку найпередовіших технологій з одного боку і надання нашим партнерам (регіональним
дилерам) найпривабливіших умов співпраці – з іншою. Формуючи свою роздрібну торгівельну мережу, ми
націлені на максимальне задоволення споживчого попиту. У наших магазинах завжди можна підібрати му-
зичний інструмент, професійне світлове і звукове устаткування, скориставшись рекомендаціями професіо-
налів.
Проектна робота крок за кроком сформувала імідж нашої фірми як високопрофесійної звуко- і світло-інже-
нерної компанії. 18 грудня 2003 року ми отримали ліцензію державного комітету з будівництва і архітектури
на проектування і монтаж всіх можливих інженерних мереж.  Чіткість стратегії, тактики і ряд безперечних
переваг – це складові успішного розвитку нашої компанії.
Область нашої компетенції дуже широка: ми займаємося комплектацією музичних колективів, оркестрів, те-
атрів, студій звукозапису;  обладнали «під ключ» радіостанції,  кінотеатри, концертні зали, нічні клуби, рес-
торани;  проектуємо і реалізуємо системи розподіленого озвучування і сповіщення в крупних торгівельних
центрах, стадіонах, готельних комплексах;
реалізуємо комплексні проекти по динамічному керованому освітленню;  одним з пріоритетних напрямів є
реалізація проектів по системах синхронного перекладу, електронному голосуванні і конференцзв'язку;  ми
досить активний працюємо на ринку Hi- , де будуємо системи «Multi Room» і «Розумний будинок», про-
даємо аудіофільні стерео системи і проектуємо домашні кінотеатри.
Крім того, ми є офіційним дистриб'ютором Sennheiser Electronic, тому успішно освоюємо такі напрями, як:
авіаційне аудіо устаткування (гарнітури для екіпажа і пасажирів);  аудіологія (індивідуальне звукове устат-
кування для людей з частковою втратою слуху);  інформаційні аудіо системи (системи Guide Port і Tour
Guide).
З року в рік ми динамічно розвиваємося і підтверджуємо свою репутацію лідера, надаючи нашим замов-
никам і партнерам професійні послуги. Ми не займаємося продажами коробочок, кожен замовник для нас –
ексклюзивний, кожен проект – поле для творчості і втілення найамбітніших задумів.
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Компанія «Камертон»

83001, м. Донецьк, пр. Ілліча, 2-а
Тел: (062) 381-04-23, 305-27-99
Факс: (062) 381-06-34          
E-mail: kamertonsend@ivc.com.ua, kamertonshop@mail.ru
Web-адреса: www.kamerton.dn.ua

Фірма «Камертон» працює на ринку музичного устаткування вже більше 20 років. У широкому асортименті
присутнє устаткування від всесвітньо відомих виробників: гітари, гітарне устаткування, підсилювальна апа-
ратура, освітлювальна апаратура, музична апаратура, електроакустичне устаткування, Pro audio
(комп’ютерне устаткування – аудіо/міді/usb інтерфейси, звукові карти/плати тощо).
«Камертон» формує дилерську мережу і відкрита до співпраці із зацікавленими партнерами.
Фірма «Камертон» активно бере участь у різних виставках і презентаціях, присвячених новим досягненням
у галузі музичної апаратури і обробку звуку. Також ми підтримуємо багаточисленні цікаві події у Донецьку
та інших містах.
Ми пропонуємо професійне устаткування для концертних звукотехнічних комплексів, театрів і кінотеатрів,
ресторанів і дискотек, конференц-залів, радіо і телебачення, студій звукозапису, торгівельних установ і го-
телів, спортивних споруд, парків і атракціонів, вокзалів і аеропортів, виставкових комплексів і культових
споруд, транспорту та мультимедіа…
Наші професійні співробітники-консультанти готові дати вичерпні відповіді на найрізноманітніші запитання,
що стосуються усіх аспектів вибору музичних інструментів і устаткування. Ми допоможемо Вам з будь-
яким Вашим проектом або самі розробимо і втілимо у життя будь-який проект по інсталяції звуку, світла і
т.д. – від невеликого кафе чи дискотеки до басейну, кінотеатру або величезного стадіону. Наш сервісний
центр здійснює авторизоване сервісне обслуговування придбаних товарів
Час роботи: Пн. – Нд., з 9.00 до 19.00.
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КОМОРА, СП

03035, Київ, вул. Кудряшова 3, оф. 133
Тел.:  (044) 496-35-06(07) – роялі та піаніно

Тел.:  (044) 496-35-08(09) – музичні інструменти
Тел.:  (044) 496-35-10(11) – професійне звукове обладнання

Тел.:  (044) 596-95-21 – студія звукозапису
Тел.:  (044) 596-93-17 – звукотехнічний комплекс

Тел.:  (044) 596-91-98 – мобільна сцена  
E-mail: info@komora.com

Web-сайт: www.komora.com

СП Комора працює з березня 1992 р.

У статусі офіційного представника пропонуємо:
• Професійне звукове обладнання корпорації Har-
man (США):
– AKG (Австрія): мікрофони, навушники, конференц-
системи;
– BSS (Англія): процесори, контролери, еквалай-
зери;
– Crown (США): підсилювачі;
– DBX (США): процесори, контролери, еквалайзери;
– JBL Professional (США): акустичні системи;
– Lexicon (США): процесори ефектів, настільні сту-
дії;
– Soundcraft (Англія): аналогові та цифрові мікшери;
– Studer (Швейцарія): цифрові консолі;
– Athletic (Польща): стійки, штативи, підставки;
– Tascam (Японія): рекордери і програвачі;
– Van Damme Cable (Англія): комутація;
– Whirlwind (США): комутація.

• Музичні інструменти і аксесуари:
– дерев’яні духові: Amati, Bu et Crampon, Emerson,
Loree, Gemeinhardt, Howarth, Marigaux, Puchner,
Sankyo, Schreiber, Selmer, Vandoren;
– мідні духові: Alexander, Amati, Bach, Besson, Conn,
Holton, King, Selmer, Schilke;
– струнно-смичкові: Dor er, Pirastro, Strunal,
Thomastik, Larsen;
– арфи: Lyon & Healy;
– ударні: Ludwig, Premier;
– клавішні: Pigini, Scandalli, Weltmeister;
– органи: Allen, Viscount.

• Роялі та піаніно Родини Стенвей:
– Steinway & Sons;
– Boston – designed by Steinway & Sons;
– Essex – designed by Steinway & Sons.

Оренда роялів, в т. ч. великого концертного Steinway
D-274

У сфері послуг пропонуємо:
• Концертний звукотехнічний комплекс (озвучування
телепроектів, концертів, фестивалів, турів):
– акустичні системи JBL VerTec Full Size, VRX, SRX,
Sound Power, EON;
– підсилювачі Crown I-Tech;
– аналогові і цифрові консолі Soundcraft Five, Vi4, Si2;
– процесори BSS, DBX, Lexicon;
– сценічне обладнання Steinway, Ludwig, Premier,
Ampeg, Marshall, Fender.

• Професійні студії звукозапису (аналогова, циф-
рова, міді):
– багатоканальний звукозапис концертів, фестива-
лів, колективів та виконавців у галузі академічної,
джазової, популярної та рок – музики.

• Мобільна сцена та генератор:
– Wenger (США): унікальна сцена-причіп 11 х 5.1 м.;
час розгортання 20 хв.
– генератор WILSON (80 кВт) вмонтований в окре-
мий автомобіль.
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КОРТМІ

83121, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-а
Тел.:  (062) 382-64-64
Факс: (062) 386-37-69
E-mail: info@cortmi.ua
Web-сайт: www.cortmi.ua

Заснована у 1993 р. компанія «КОРТМІ» є одним із
лідерів в Україні з постачання, проектування та ін-
сталяції: 
• професійного звукового та світлового обладнання
для концертних залів, театрів, нічних клубів, ресто-
ранів, дискотек, турової діяльності; 
• систем сповіщення для офісів, банків, торгівель-
них об’єктів, промислових підприємств, спортивних
арен, метрополітенів, вокзалів, шкіл, лікарень тощо;
• світлодіодних екранів для приміщень та вулиць;
• систем архітектурного освітлення;
• звукового обладнання для кінозалів;
• автоматизованого керування інженерними систе-
мами будівель.

Компанія «КОРТМІ» є ексклюзивним дистриб’юто-
ром в Україні торговельних марок:
DYNACORD – професійні акустичні системи, зву-
кові процесори, підсилювачі потужності, мікшери та
активні мікшери; системи сповіщення, настінні, сте-
льові та вуличні гучномовці;
BOSCH – системи сповіщення, настінні, стельові
та вуличні гучномовці;
Electro-Voice – професійні дротові та бездротові
мікрофони, звукове обладнання для кінозалів;
MIDAS – цифрові, аналогові та аналогово-цифрові
мікшерні консолі для концертів та театрів, цифрові
мультикори;
Klark Teknik – цифрові та аналогові еквалайзери,
процесори обробки звуку, мікрофонні сплітери;
NOVA – професійні акустичні системи, звукові про-
цесори, підсилювачі потужності, звукове облад-
нання для кінозалів;
Turbosound – легендарне звукове обладнання для
концертної діяльності та інсталяцій;

TELEX – системи дротового та бездротового інтер-
кому для театрів, концертних залів, телевізійних сту-
дій, знімальних майданчиків та прокатних компаній;
Samson – студійне та концертне звукове облад-
нання;
Sabine – пригнічувачі зворотного зв'язку;
Viscount – цифрові піаніно, роялі та органи;
OMNITRONIC – обладнання для DJ;
FUTURELIGHT – світлове обладнання та прилади
керування для концертних залів, театрів та клубів;
EUROLITE – світлове обладнання для театрів та
дискотек, генератори сценічного диму, снігу, миль-
них бульбашок;
GRIVEN – архітектурне світлове обладнання;
MEDIALAS – лазери та потужні лазерні системи;
G-TECH – лазери та лазерні системи;
PR Lighting – світлове обладнання для концертних
залів, театрів та нічних клубів, архітектурне світлове
обладнання;
MR LED – світлодіодні екрани та поли, світлодіодні
гнучкі шнури;
HARTKE – легендарні басові та гітарні комбопідси-
лювачі, ефекти, педалі та струни;
DIMAVERY – бюджетні струнні, ударні та духові ін-
струменти бюджетного сегменту;
TAF – алюмінієві сценічні конструкції;
NIVTEC – мобільні та швидкозбірні сцени та по-
діуми;
Trabes – електричні та ручні лебідки, алюмінієві
сценічні конструкції, бар’єри;
Layher – стальні сценічні конструкції;
VMB – підйомники для алюмінієвих конструкцій та
лінійних масивів.
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Лайтек

65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13, оф. 205
Тел.: (048) 760-10-70

Факс: (048) 249-23-53
E-mail: office@lightek.net

Web-сайт: www.lightek.net.ua

01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 205
Тел.: (067) 518-48-20

E-mail: office-kiev@lightek.net

м. Чернівці
Тел.: (067) 518-08-63 

м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, оф. 137
Тел.: (067) 650-38-36

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 81, маг. «Шоутехніка»
Тел.: (067) 518-50-63 

Компанія «Лайтек» працює на ринку професійного
обладнання для шоу-бізнесу з 1996 року і має ди-
лерську мережу, яка постійно розвивається в усіх
регіонах України. 
Ми пропонуємо комплексні рішення «під ключ», реа-
лізація яких здійснюється висококваліфікованими
спеціалістами нашої компанії. Ми здійснюємо увесь
комплекс послуг: від проектування і трьохмірного
моделювання до монтажу, інсталяції, сервісного об-
слуговування та навчання персоналу.
Компанія «Лайтек» ексклюзивно представляє в Ук-
раїні:
COEMAR, D.T.S., ZERO 88, DESISTI, ROBERT JULIAT,
VARI-LITE, CKC LIGHTING, COLOR IMAGINATION,
NIGHT SUN, PIONEER DJ, D&B AUDIOTECHNIK,
FUNCTION ONE, McCAULEY SOUND, DB TECHNOLOGIES,
POWERSOFT, XTA ELECTRONICS, AVIOM, XILICA,
UNIVERSAL-EFFECTS, SCHULZ KABEL, SALUTE,
CHAIN MASTER, EUROTRUSS, GALA SYSTEM,
SALUTE, SFAT, BBH SYSTEMS.
«Лайтек» є офіційним дистриб'ютором в Україні:
ETC, ADAM HALL, OSRAM, GENERAL ELECTRIC,
SPOTLIGHT, MAGIC EFFECTS, MA LIGHTING, PHILIPS, 
SANYO, BOSCH.

У 2007 року ми створили новий напрямок – облад-
нання для студій, кіно- та телеіндустрії. Ми пропо-
нуємо обладнання відомих світових виробників,
проектування, інсталяцію та сервісне обслугову-
вання.
У цьому напрямку «Лайтек» ексклюзивно
представляє в Україні:
DESISTI, SPOTLIGHT, ZAXCOM, PINANSON, AUDIO
LTD., AVIOM.
Офіційно представляє:
Audio Developments, PSC, Countryman, Lectrosonics, 
Schoeps, Rycote, Phonak, VDB, Holophone, OSRAM.
Також ми пропонуємо крісла для театрів, кінотеат-
рів, конференц-залів та стадіонів виробників Іспанії
(Ezcaray) та Азії (Ligiang).
Проектний відділ компанії «Лайтек» пропонує про-
ектування технологічних систем різної складності.
Відділ прокату пропонує:
– комплексне обслуговування концертно-видовищ-
них заходів: сцена, звук, світло, відеопроектори,
спеціальні ефекти;
– широкий асортимент обладнання для кіноіндус-
трії та телебачення, студійного та позастудійного
звукозапису (на будь-який термін).
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ЛУЧИСТЕ

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 1
Тел./факс: (044) 537-48-42                   
E-mail: kurochenko-i@foxtrot.com.ua
Internet:  www.luchyste.com

Оптова компанія «Лучисте» є офіційним дистриб’ютором електронних музичних інструментів CASIO в Україні. 
Весь спектр клавішних інструментів від провідного світового виробника.

Житомирська музична фабрика

04112, м. Житомир, вул. Жуйко, 3
Тел./факс: (0412) 34-44-06                   
E-mail: muzfabryka@gmail.com

Житомирська музична фабрика була створена у 1936 році на базі кустарних меблевий  майстерень.
З того часу зусиллями і майстерністю конструкторів, технологів, робітників та у тісній співпраці з музикан-
тами були створені баяни та гармонії самого широкого асортименту і будь-яких інструментальних  можли-
востей. На фабриці виробляються баяни для музикантів-аматорів, професійних виконавців, баяни для
навчальних цілей і оркестрові інструменти таких моделей:

– Концертний багатотембровий  готово-виборний трьохголосий баян (101/61х120/53-ІІІ-7);
– Концертний готово-виборний трьохрядовий двохголосий баян БЗГВ  (64х120/57-ІІ);
– Концертний трьохрядний двохголосий  баян «Явір» (64х150-ІІ);
– Баян «Атлант» (101/61х120-ІІ);
– Баян «Ера» (57х120-ІІ);
– Баян «Мрія» (61х120-ІІ);
– Баян «Старт» (61х120/53-ІІ);
– Баян «Школьник -4» (180/48х80/48-ІІ-3);
– Баян «Школьник» (48х80/48-ІІ);
– Гармонія «Веселка» (25х25-ІІІ);
– Гармонія «Троянда» (25х25-ІІ).

Особливої уваги заслуговує виготовлення багатотембрового готово-виборного 5 - ти рядного баяна «Ук-
раїна» (160/64х120/58-IV -15), який являє собою вищий щабель у розвитку українського виробництва язич-
кових музичних інструментів. За допомогою 15 реєстрових перемикачів досягається звучання тембрів
органу, гобоя, флейти - піколі, кларнета, англійського ріжка, фагота та інших інструментів.
Крім того на підприємстві здійснюється ремонт інструментів всіх українських і зарубіжних моделей, виго-
товляються комплектуючі до баянів, зокрема, акорди, чохли, ремені та ін.. Інструменти Житомирської му-
зичної фабрики відомі у Франції, Німеччині, Польщі, США, Японії та ін. країнах.
Бездоганна якість, широкі можливості і розумна цінова політики зробили наші інструменти воістину на-
родними. Піклуючись про своє добре ім'я Житомирська музична фабрика дуже чутливо реагує на всі по-
бажання і запити своїх покупців.
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МУЗ.БІРЖА

01001, м. Київ, вул. Електриків, 26/43   
Тел.:  (044) 425-24-44
Факс: (067) 549-30-62

E-mail: x-mb@mail.ru   
Web-сайт: www.x-mb.com.ua

Компанія «Муз.Біржа» працює на музичному ринку України з 2003 року. За цей час ми розвинулись у де-
кількох напрямках: студія звукозапису «Глорія», прокат музичного обладнання «Світло Звук Сцена», від-
криття магазинів в різних містах, проведення майстер-класів для звукорежисерів та музикантів за участю
викладачів-професіоналів у своїй галузі.
«Муз.Біржа» – це не просто компанія, де Ви можете придбати звукове, студійне, світлове обладнання та му-
зичні інструменти, але й отримати кваліфіковану консультацію досвідчених фахівців, а також гарантовану до-
помогу в процесі використання придбаного у нас товару. Крім того, ми надаємо комісійні послуги (купівля
та продаж б/в товару).  
Подією року є відкриття бутіка з продажу ексклюзивних інструментів відомих в усьому світі, але все ще не
представлених в Україні.
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Державне спеціалізоване видавництво 
«Музична Україна»

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32-а  
Тел.: (044) 235-11-08
Факс: (044) 278-82-00
E-mail: muzychnaukraina@yandex.ru
Web-сайт: www.muzukr.com

Державне спеціалізоване видавництво «Музична Україна» створене у 1966 році. Основною метою його ді-
яльності є випуск нотної та музикознавчої літератури, підручників і навчальних посібників для мистецьких
навчальних закладів, композиторів і музичних критиків, професійних та самодіяльних народних художніх ко-
лективів, всіх музикантів та шанувальників музичного мистецтва. 
За 45 років діяльності видавництва випущено у світ понад 5000 видань, серед яких класичні та сучасні твори
світової та української музики – симфонічні, камерно-симфонічні, інструментальні, вокально-хорові твори,
збірки фольклору, наукова та науково-популярна література
Видавництво випускає у світ книжки за державною програмою «Українська книга», на замовлення приват-
них осіб та організацій, а також книжкову і нотну продукцію власним коштом для реалізації через книжкову
торгівельну мережу.
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Всеукраїнське об'єднання суб'єктiв 
авторських i сумiжних прав "Oбepiг"

Київ, вул. Пушкiнська, 32 
Тел.: (044) 288-06-36

Тел./ факс: (044) 235-50-39  
Е-mail: info@oberih.org

Web-сайт: www.oberih.org 

Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав  «Оберіг» – найстаріша в Україні громадська
організація колективного управління (свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності Мініс-
терства освіти і науки України про облік організацій колективного управління № 1/2003 від  08.07.2003 р). 
Сфера діяльності «Оберіг»: «управління всіма категоріями майнових прав суб’єктів авторського права, ви-
конавців, виробників фонограм, виробників відеограм». Наша організація є членом Міжнародної асоціації ор-
ганізацій колективного управління правами виконавців SCAPR, що об’єднує близько п’ятдесяти національних
організацій з Європи, Північної та Південної Америки, Азії.
Громадську організацію «Оберіг» було утворено при Спілці композиторів України 1990 року, 2002 року ор-
ганізація набула статус автономного всеукраїнського об’єднання громадян. 
На сьогодні, членами «Оберіг» є близько 1500 авторів, виконавців і виробників фонограм-громадян Ук-

раїни. Ми маємо 18 договорів з організаціями колективного управління інших країн про взаємне представ-
ництво інтересів виконавців.
«Оберіг» з 2004 року здійснює збір на території України, розподіл та виплату винагороди авторам, вико-
навцям і виробникам фонограм за використання їхнього творчого продукту підприємствами харчування,
торгівлі, готелями тощо.
Мета нашої діяльності – максимальне поширення різноманітної якісної музики передусім національного по-
ходження у сфері її господарського використання з метою отримання достойної винагороди для людей
творчої діяльності.
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ОХРИТКОВ В.М., СПД

08298, Київська обл., с.м.т. Коцюбинське, вул. Жовтнева, 70
Тел.:  (045) 977-19-02

(066) 780-28-01

Конструювання, виготовлення, реставрація, ремонт та налагодження усіх видів ударних інструментів. 
Багаторічний досвід роботи.
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ТОВ «РЕК»

10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 
Тел.: (041) 242-65-15; 222-33-32; 247-38-55

Факс: (041) 222-33-32
E-mail: office@rec.ua

Web-сайт: www.rec.ua

Торговий Дім:
ТОВ «Конкорд  Аріс-РЕК»

03115, м. Київ, вул. Львівська, 1, офіс 109
Тел.: (044) 452-55-05

Факс: (044) 452-17-20
E-mail: info@concord-ar.com

Web-сайт: www.concord-ar.com

ТОВ «РЕК» спеціалізується на виробництві професійного звукового обладнання, систем трансляції та гуч-
номовного зв’язку, систем Public Adress  та   розробці та виробництві  світлодіодного освітлення .
В сфері професійного звукового обладнання ТОВ «РЕК» пропонує:

Професійні акустичні системи REC:

Cерія CS – компактні двухполосні акустичні системи, оснащені якісними компресійними ВЧ драйверами
на НЧ динамічними головками RCF Precision, які дозволяють абсолютно точно  відтворювати навіть най-
менші деталі звучання інструментів та голосу, зберігаючи  чистоту та чіткість звуку. Використання висо-
коякісних компонентів дозволяє створювати гнучкі та ефективні системи в межах любого проекту.
Акустичні системі REC СS – інсталяційна серія для використання в області постійних інсталяцій в розва-
жальних комплексах, нічних клубах, концертних залах, ресторанах, тощо.
Серія M – нова серія акустичних систем REC високої якості в асортименті  професійних акустичних сис-
тем REC.
Першим продуктом компанії REC серії Monitors є двухполосний сценічний монітор M15 з 15-ті дюймовою
неодимовою звуковою головкою RCF Precision коаксіального типу.

Підсилювачі потужності REC:

Серія CS представлена такими модельним рядом:
– CS2000  – CS2600  – CS3400  – CS4400
Серія MS представлена такими модельним рядом:
– MS1200  – MS1500
Серія PFM представлена такими модельним рядом: 
– PFM1500  – PFM2000  – PFM2500  – PFM3000  – PFM3600
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Спілка звукорежисерів України 

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Тел.: (044) 227-21-82                                                               
Факс: (044) 227-21-82
Web-сайт: www.szu.net.ua

Творча спілка Спілка звукорежисерів України заснована у 2007р., і є наступником Асоціації звукорежисерів –
громадської  організації, що існувала з кінця 90-х років.
До складу засновників та керівних органів Спілки входять провідні фахівці галузі – звукорежисери, які про-
тягом багатьох років творчо співпрацюють з найвідомішими українськими музичними колективами та со-
лістами, а також з перспективною молоддю.
Зокрема, переважно членами Спілки створено фонотеку – «золотий фонд» Українського радіо, здійснено
безліч студійних записів видатних майстрів сцени, які підтримують образ «співучої України» далеко за її ме-
жами.
Не менш значним є внесок членів Спілки в успіх «живих» виступів кращих вітчизняних  виконавців на кон-
цертних та фестивальних майданчиках країни та всього світу.
Спілка  проводить низку практично-навчальних семінарів для звукорежисерів з різних напрямків профе-
сійної діяльності, щорічні творчі конкурси звукорежисерських робіт.
Члени Спілки ведуть наукову, педагогічну діяльність, активно підтримують просвітницькі, благодійні та ди-
тячі мистецькі проекти. 
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«Тік-Так» – світ музичних інструментів

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 10
Тел.: (044) 467-54-60, 467-54-90

Факс: (044) 467-54-91
E-mail: info@tic-tac.kiev.ua 

Web-сайт: www.tic-tac.kiev.ua

Компанія «Тік-Так» була заснована 15 липня 1996 року. Магазин у центрі Києва пропонує  найбільший в Ук-
раїні вибір  музичних інструментів, аксесуарів  і звукового обладнання. Консультації та рекомендації спе-
ціалістів компанії допоможуть зробити правильний вибір обладнання та інструментів провідних світових
виробників: Roland, Boss, Shure,  Pearl River, Mapex, Behringer, RCF,  Hamer, B.C.Rich, Michael Kelly, J&d,
Walden, Hercules, Rotosound та ще багато відомих у всьому світі брендів . Магазин постійно проводить майс-
тер-класи, автограф-сесії, творчі зустрічі, презентації нових інструментів, різні освітні заходи і акції для ши-
рокого кола  відвідувачів.  
Також компанія «Тік-Так» активно займається інсталяційною діяльністю. Багаторічний досвід реалізації най-
складніших та унікальних проектів дозволяє досвідченим фахівцям компанії виконувати інсталяції звукового
обладнання на об’єктах різноманітної величини та складності.
Ознайомитись з роботами по інсталяціям та прокату можна  на сайті www.tic-tac.kiev.ua у розділах  ін-
сталяції, прокат.
«Тік-Так» – Разом з нами! Бути найкращим!
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ТРЕМБІТА

79035, м. Львів, вул. Пасічна, 129
Тел.: (032) 270-91-00
Факс: (032) 270-91-13
E-mail: trembita@mail.lviv.ua
Web-сайт: www.trembita.mail.ua

Наше підприємство виготовляє музичні інструменти для професіоналів, аматорів, викладачів, учнів та сту-
дентів.
У 1999 році продукції нашого підприємства була присвоєна Платинова Зірка Якості у Мадриді. Наша про-
дукція визнана найбільш конкурентоспроможною на території України. Більш як 50-річний досвід у створенні
музичних інструментів зробили ім’я  «Трембіти» синонімом високої якості у музичній індустрії.
АТ «Трембіта», застосовуючи новітні технології, змогла надати масовому споживачу ряд можливостей, до-
ступних раніше у значно дорожчих інструментах. Фактично, підприємство прагне встановити нові стан-
дарти звучання та співвідношення ціни, можливість отримання інструменту як для масового, так і для
індивідуального використання.
Керівництво підприємство підтримує як консервативні способи надходження товару до покупця (підпри-
ємство-виробник-магазин), так і нові методи, що непогано зарекомендували себе, а саме – створення ме-
режі дилерів.
1999 року Акціонерним товариством було започатковано конкурс молодих виконавців гітаристів та банду-
ристів серед музичних шкіл і музичних колективів Львова і Львівської обл. З того ж року «Трембіта» входить
у склад фундації «Бандура» у м. Торонто, Канада. Постійно покращується дизайн і якість продукції, що ви-
готовляється. У виробництві застосовуються комплектуючі до гітар провідних фірм «Д’Apolo» – США, «Стру-
нал», «ЕЛО» – Чехія, «Parts» – Корея. У виробництві використовується деревина з західних регіонів України,
а також «акажу», «палісандр», «лігнамон» з Гвінеї-Бісау, В’єтнаму, Індії, Чехії.
Продукція «Трембіти» удостоєна наступних нагород та призів:
– 1998 року присвоєно платинову зірку якості у Мадриді, Іспанія. 
– 2001 року – міжнародний приз «Prestige any Quality-2001» у Парижі. 
– 2002 року – міжнародний приз у США «QualitySummit 2002».
– 2004 року – міжнародний приз в Італії «За якість».
Найкращі породи деревини: резонансна ялина, явір, клен, макогоні ебоні; нові революційні види дизайну,
досвід та висока кваліфікація працівників – все це дозволяє нам сьогодні надати споживачеві якісний та на-
дійний інструмент, котрий може принести лише задоволення. Асортимент продукції постійно розширю-
ється і завдяки широкій кольоровій гамі покриття задовольняє запити найвибагливіших покупців. 
Наше підприємство прагне забезпечити постійних та потенційних клієнтів вичерпною інформацією, по-
стійно проводить роботу у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту, ефективної реклами. 
Гітари зі Львова систематично представляються на виставках у Польщі, Чехії, Росії та на «Українському му-
зичному ярмарку» у Києві.
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ОВ «Умка-1»

04080, м. Київ вул. Юрківська, буд. 37, кв. 3
Тел.: (044) 451-75-30, 417-75-75;

Факс: (044) 417-75-44;
E-mail: ymka_@voliacable.com

Web-адреса: www.umka1.kiev.ua

Продаж фурнітури для виробництва жорстких кофрів та кейсів. Консультації по виробництву.
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24, Телеканал новин

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 61/11, оф. 50
Тел.: (044) 390-50-77
Web-сайт: www.24tv.ua

Телеканал новин «24» – це перший український цілодобовий новинний канал. Місія каналу – об’єктивна і
незаангажована подача новин, цікавої та корисної глядачеві інформації у будь-який час доби. 
Телеканал «24» подає новини у 30-хвилинних інформаційних блоках: останні події на політичній арені України
і світу, новини економіки, спорту, шоу-бізнесу, пізнавальні програми, погода. Канал новин «24» орієнтова-
ний на активних і амбітних ділових людей віком 25+. 
Телеканал новин «24» дивляться в Україні, у Східній Європі, а також у США і Канаді. 
Якісний новинний продукт, інформативність і об’єктивність у редакційній політиці, цілодобовий доступ до
новин – чинники, які приваблюють глядача і зміцнюють позиції телеканалу новин «24» у медіа-просторі.
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5 канал – Перший. Український. 
Інформаційний

04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
Тел.: (044) 351-77-20 (Приймальня)
Тел.: (044) 351-77-22 (Комерційний відділ)
Web-сайт: www.5.ua

«5 канал» – перший інформаційний канал в Україні, працює відповідно до світових стандар-
тів телевізійного інформаційного мовлення. 
Це загальнонаціональний телевізійний канал, представлений в ефірному та кабельному мовленні міста
Києва, 24 областей України та Автономної Республіки Крим.
За останніми даними технічне покриття  «5 каналу» складає більше ніж 93 відсотки території України. Су-
путникове мовлення покриває територію Європи та значну частину Росії. Глядацька аудиторія каналу по-
стійно розширюється завдяки його присутності в Інтернет-мережі: 
– сайт http://5.ua, 
– відеоблоґ на YouTube: http://youtube.com/5channel
– сторінка на Facebook: http://fb.5.ua
– мікроблоґ у Twitter: http://twitter.com/5channel та http://twitter.com/5channel_ru
– блоґ у LiveJournal: http://5tv.livejournal.com/
Команда «5 каналу» цілодобово подає найсвіжіші новини і працює для забезпечення актуальною, об’єктив-
ною, достовірною інформацією  громадян України. Аудиторія 5 каналу це активні, небайдужі, свідомі гро-
мадяни, які відчувають результативність власного впливу на суспільно-політичні події в нашій державі.
«П’ятий» – це успішний бренд, який запропонував українському медіа-ринку унікальну концепцію «авто-
рських новин», яка базується на засадах редакційної політики.
Програмна сітка каналу, це випуски новин, спортивні новини, новини бізнесу, новини столиці, спеціалізо-
вані галузеві проекти «Агроконтроль» та «Енергонагляд», інформаційно-аналітичні програми, соціальні, куль-
турологічні, пізнавальні проекти, документальні фільми тощо.
Крім того, «5 канал» успішно застосовує такі форми оперативної подачі матеріалу як «Пряма мова» (ключові,
подієві, скандальні висловлювання), «Без коментарів» (найсвіжіша інформація в режимі on-line), рубрика «На-
живо».
Навесні 2012 року стартувало ключове щоденне студійне соціально-політичне ток-шоу «Час: Підсумки дня». 
В цілому спектр проектів «5 каналу» відповідає будь-якому рівню запитів аудиторії в інформаційному полі.
А  завдяки постійній присутності в ефірі основних ньюзмейкерів країни канал повністю відповідає своєму
гаслу «НОВИНИ НАРОДЖУЮТЬСЯ ТУТ».
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A-ONE, Телеканал культурного опору

03075, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 6, блок «Б», 4 пов.
Тел.: (044) 364-37-70
Web-сайт: www.a1rock.tv

«A-ONE» - канал про людей та музикантів, канал про тих, хто живе та дихає рок-н-ролом, канал про музику,
якої просто мало. Телеканал культурного опору, актуальних та мультикультурних течій. 
Світ «A-ONE» – революція культурної свідомості: бути дивним, інакшим і трохи шаленим – не порок, а
благо!
Формат каналу – яскрава рок-н-рольна естетика, актуальний бум сучасності. В ефірі можна побачити все:
легенд рок-музики і новачків музичної сфери, важкий метал і легкий запальний бріт-рок, музику експери-
ментів і андеграунду. В різноманітних музичних блоках можна побачити кліпи виконавців таких стилів, як
Rock, Rock’n’roll, Jazz, Indie, Industrial, Metal, Hardcore, Rapcore та інші.
Ми щасливі працювати для людей, які в будь-якому віці зберігають бадьорість духа і готові відійти від ма-
сових кліше. Це люди, яких по праву можна назвати «живими». Серед наших глядачів шанувальники джа-
зової та рок-музики, міська молодь, яка цікавиться актуальною культурою і мистецтвом, модою,
альтернативною музикою, артхаусним кіно, сучасною та класичною літературою.
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BILETIK.UA – ВАШ БИЛЕТИК

Тел. (044) 491-20-20
(044) 493-20-20

E-mail: biletikua@ukr.net
Web-сайт: www.biletik.ua

Сайт «BILETIK.UA»-«ВАШ БИЛЕТИК»  засновано у 2007 році. 
На сайті розміщується та щоденно поновлюється розширена інформація (афіші, прес-релізи, відео-мате-
ріали, вартість квитків, схеми залів, тощо)  про концерти та вистави, дитячі та спортивні заходи що відбу-
ватимуться у м. Києві.
У режимі on-line на сайті BILETIK.UA  можна замовити доставку в офіс або додому, концертних та теат-
ральних квитків що вже надійшли у продаж. 



http://www.prosoundlight.kiev.ua

Члени “Асоціації дистриб'юторів,виробників 
і продавців професійного звукового та світлового
обладнання, музичних інструментів” на своєму
офіційному сайті представляють:

• музичні інструменти для професіоналів та початківців,
• професійне звукове та світлове обладнання,
• обладнання для студій звукозапису,
• сценічне обладнання та конструкції,
• DJ-обладнання, 
• кіно-теле-радіо-обладнання,
• світловий та звуковий дизайн тощо

від кращих українських 

та закордонних

виробників.

Також на сайті Асоціації

завжди цікаві новини 

зі світу шоу-індустрії 

http://www.prosoundlight.kiev.ua
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М1, Перший музичний телеканал

01135, м. Київ, вул. Павлівська, 29
Тел.:  (044) 205-44-80
Факс: (044) 205-44-82 
E-mail: info@m1.tv
Web-сайт: www.m1.tv

M1 – перший всеукраїнський музичний телеканал, який має власне унікальне обличчя. 
М1 – має найбільшу кількість програм власного виробництва серед музичних каналів.
М1 – єдиний музичний телеканал, який транслює кліпи в режимі караоке.
М1 – єдиний музичний ефірний канал.
М1 – просто перший!
М1 це:
М20 – головний хіт парад країни. Двадцятка найпопулярніших хітів. 
EmoneNews – підбірка найактуальніших шоу-бізнесових новин зі всього світу. Шість випусків новин на добу
гарантують – глядач завжди залишається у курсі всіх актуальних  подій у мінливому світі шоу-бізу. 
Guten Morgen – загроза для сонь і щастя для жайворонків! Будильник для ледачих і швидкісний підйомник
для лежнів! Генератор гарного настрою! 
Окрім того, М1 – це tvій формат, Billboard Chart Show,  Lady Land,  America’s Next Top Model,  American
Music Awards,  Grammy Awards, Каннський фестиваль та багато інших розважальних проектів.



Інформаційні партнери

59

Star TV

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3
Тел.:  (044) 248-91-74
Факс: (044) 249-21-82
E-mail: info@startv.com.ua
Web-сайт: www.startv.com.ua

Star TV – музичний, молодіжний і соціальний канал.
Жива аудиторія, живі ведучі та живий ефір – це основа політики Live music channel.
Ми робимо культове молодіжне ТБ і виховуємо музично-просунуте покоління, орієнтоване на творчу жит-
тєву позицію і активний спосіб життя.
Сьогодні Star TV – сучасний формат якісної музики та програмного продукту. Це Живий музичний канал,
глядачі якого активно обговорюють цікаві для них теми, новини, музику, спілкуючись в Інтернет.
Потужний ресурс всесвітньої мережі STAR TV для всебічної інтеграції у дусі сучасності використовує: у кадрі
і на офіційному сайті, на своїх сторінках у соціальних мережах ми тримаємо активність на максимальній по-
значці, тим самим даючи максимум життя інформації та музиці!
Star TV. Live music channel.
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StereoVideo&Multimedia, Спеціалізований
журнал

03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95-Г, оф. 416
Тел. (044) 391-39-31

(044) 391-39-32
E-mail: Alexandra.yavorskaya@gmail.com
Web-сайт: www.forz.com.ua

Видавничий дім «MEDIA STUDIO» пропонує Вашій увазі спеціалізований журнал «STEREO VIDEO & MULTI-
MEDIA», який першим зустрічає і представляє найостанніші новинки аудіо- та відеопродукції на українському
та світовому ринку, проводить порівняльні тести з об'єктивними оцінками, ділиться враженнями від спіл-
кування з цікавими людьми. Журнал розрахований на широке коло читачів, які цікавляться аудіо- та ві-
деоапаратурою та її придбанням.
Мета видання – інформаційна підтримка потенційного споживача. «STEREO VIDEO & MULTIMEDIA» є ви-
данням-консультантом, що з презентаційною функцією висвітлює новинки, тестує аудіовідеотехніку – де-
тально і доступно.
Цільова аудиторія – потенційний покупець, технічні фахівці, експерти, ТОП-менеджери компаній, що є опе-
раторами в секторі домашнього мультимедійного ринку України. Читачі журналу – це успішні освічені люди,
які інвестують кошти у комфортні умови життя.
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ТВі, Телеканал

01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50
Тел.: (044) 277-95-30
Факс: (044) 277-95-31
E-mail: info@tvi.ua
Web-сайт: www.tvi.ua

Телеканал ТВі - твій простір свободи!
Телеканал Тві – це відкритий майданчик для вираження і обміну думками найбільш прогресивних і не-
байдужих громадян (здебільшого 25 – 55 років) з активною життєвою, політичною і соціальною позицією,
які прагнуть впливати і брати участь у всіх найбільш значущих процесах і подіях своєї країни. 
Всього за 4 роки існування (з 17 березня 2008 року) – ТВі вдалося розширити технічне покриття  до 60,5%
населення міст України, а також отримати  підключення від 85% кабельних мереж.
Програмна сітка телеканалу ТВі наповнена інформаційно-аналітичними передачами, цікавими репор-
тажами та незалежними журналістськими розслідуваннями, які охоплюють всі найбільш резонансні сус-
пільно-значущі новини/події, і покликані допомогти своєму глядачеві більш зважено орієнтуватися в них,
виділяти причинно-наслідкові зв’язки, приймати раціональні, розумні рішення у своєму буденному житті.
Окрім цього, в програмі телеканалу також є культурологічні, пізнавальні та розважальні проекти, прогноз
погоди тощо. 
Телеканал ТВі проводить активну роботу в напрямку розширення глядацької аудиторії через інтернет-
простір. До слова, сайт tvi.ua щомісяця відвідують понад 100 000 користувачів, які роблять понад 1,5 млн
відео-переглядів. До того ж, ТВі має власні представництва у найбільш популярних і затребуваних соці-
альних мережах:
Сторінка на Facebook: http://www.facebook.com/TViUA;
Сторінка Vkontakte: http://vk.com/tvi;
Мікроблоґ у Twitter: https://twitter.com/tviuao cial;
Відеоблоґ на YouTube: http://www.youtube.com/user/TBiUA;
Сторінка на Google+: https://plus.google.com/115791574782016147903/posts.
Для телеканалу ТВі є принциповим дотримання засад об’єктивності, інформативності, достовірності,
незалежності і незаангажованості  у питаннях  подачі і відбору матеріалів, що виходитимуть в ефір. 
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Музична школа, Журнал

01042, м. Київ, вул І. Кудрі, 39, к. 46 (Компанія «Менеджмент-ХХІ»)
Тел.:  (044) 286-36-03, 286-82-20
(039) 493-02-17 (директор) 
Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20
E-mail: musics@ukr.net

Журнал «Музична школа» – це яскраво ілюстрований, сформований за вимогами програми музичних шкіл
збірник нот кращих творів українських і зарубіжних композиторів, для підготовки до академконцертів учнів
різних класів з методичними рекомендаціями для викладачів (деякі випуски з навчальним аудіозаписом на
CD професійного виконання музичних творів, вміщених у ньому). Щомісяця з’являється новий випуск. 
Придбати можна такі випуски: 
Для фортепіано: випуски 22-23 (для початківців 6-7 років); 25 (для початківців від 3 до 7 років, частина
1); 26 (для 3-7 р., частина 2); 27 (для 3-7 р., частина 3); 28 (для 3-7 р., частина 4); 31 (2-3 класи); 32 (1-
3 кл.); 33 (4-5 кл.); 37 (6-8 кл.); 38 (ансамблі молодші і середні кл.); 39 (ансамблі середні і старші кл.).
Для скрипки: випуски 12 (4-5 кл.); «Скрипкові ансамблі» (для різних кл.); 29 (ансамблі для різних
кл.); 30 – (ансамблі для різних кл.)
Для  духових: випуски 16 (труба, 1-6 кл.); 17 (кларнет, 1-6 кл.); 18 (саксофон, 1-6 кл.) 
Для гітари: випуски 21 (для 1-3 класів);  35 (для 1-5 кл.); 45 (для початківців та 1-2 кл.)
Музична література: випуски 24 (5 кл., другий рік навчання, частина 1); 34 (5 кл., 2 рік навч., частина
2); 36 – (6 кл., 3 рік навчання, частина 1); 41 – (4 кл., 1 рік навч., частина 1); 42 (4 кл., 1 рік навч., час-
тина 2)
Пісні: випуски 40 (молодший хор); 46 (з репертуару хору «Дударик» для різних кл.); 47 (з репертуару хору
«Дударик» для різних кл.).
Бандура: випуск 43 (інструментальна бандура 1-6 кл.); 44 (пісні у супроводі бандури 1-6 кл.).
Звертайтеся з питань придбання, передплати або дилерських закупівель.
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MusicРадіо

04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-39-90
Web-сайт: www.musicradio.ua

MusicРадіо – одна з перших комерційних FM-радіостанцій в Україні, яка з'явилася в ефірі у 1994 році, 18
років тому.
За цей час Ви встигли вирости, здобути освіту, створити сім'ю, зробити кар'єру... MusicРадіо також змі-
нювалося і удосконалювалося.
Легка, спокійна, м'яка музика зарубіжних і наших виконавців, що відводить слухача від шуму і метушні. Від-
сутність в ефірі дратуючих «бадьорих» ведучих. Ексклюзивні музичні проекти…
ТАКУ музику можна почути ТІЛЬКИ на MusicРадіо!
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O-TV, Музичний канал

01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 4 (9 поверх)
Тел.: (044) 256-25-91/92
E-mail: info@o-tv.tv
Web-сайт: www.o-tv.tv 

O Музичний канал «O-TV» існує на ринку України вже 10 років. За цей час він встиг зарекомендувати себе,
як один із самих популярних музичних телеканалів.
O Телеканал «O-TV» перший інтерактивний телеканал на території України. Цілодобово телеглядачі каналу
мають можливість замовити свій улюблений кліп, тим самим складаючи «play»-лист каналу.
O Унікальний досвід, накопичений нами, слугує надійною основою і гарантією професіоналізму нашого ка-
налу.
O Наша команді складається з фахівців у галузі реклами, маркетингу і телебачення – дизайнерів, спеціа-
лістів з медіа-планування, маркетологів, сценаристів, програмістів, програмних директорів, режисерів та ве-
дучих.
O Канал  здійснює цілодобове мовлення через супутник AMOS-2 і ретранслюється системами кабельного
телебачення у 120 містах України, а також в Молдові, Білорусії, країнах Балтії і деяких регіонах Росії. У ка-
налу є постійні глядачі на територіях Білорусії, Росії, Казахстану, Латвії, Литви та Естонії, про що свідчить
постійний зворотній зв'язок.
O Після представлення «O-TV» на всесвітній виставці MIDEM 2000 в Каннах, телеканал було внесено у сві-
товий реєстр музичних каналів.
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ПРО, Інформаційна агенція 
культурних індустрій

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Тел.:  (044) 227-86-92
Факс: (044) 279-28-58
E-mail: info@i-pro.kiev.ua
Web-сайт: www.i-pro.kiev.ua

Інформаційна агенція культурних індустрій – це єдине інформаційне агентство в Україні, що спеціалізу-
ється на виготовленні новин з культурного життя в українській державі та за кордоном.
Агенція ПРО своїм завданням вбачає просування професійних культурних проектів на світовий ринок. Наша
діяльність покликана: 
– сприяти налагодженню продуктивних взаємозв’язків між представниками українського культурного ринку
та їх споживачами; 
– надавати якнайповнішу інформацію про їх діяльність до мас-медіа; 
– формувати професійний культурно-інформаційний простір України.
Ми створили унікальний інформаційний портал I-PRO (www.i-pro.kiev.ua), який слугує дієвим інстру-
ментом у просуванні проектів професіоналів національної культури, надає можливість ефективно працювати
зі своїми споживачами та підвищувати обізнаність громадськості щодо розвитку українського культурного
простору.  
Вже сьогодні нашими постійними користувачами є українські мас-медіа, учасники культурного ринку, дер-
жавні структури, українські та міжнародні неурядові громадські організації тощо.
Запрошуємо всіх учасників культурного процесу до професійного діалогу на сторінках Інформаційної аген-
ції культурних індустрій ПРО.



УКРАЇНСЬКИЙ
МУЗИЧНИЙ 
ЯРМАРОК

спеціалізована виставка
http://muz-yarmarok.org.ua/
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Радіо Мелодія

04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-39-90
Web-сайт: www.radiomelodia.com.ua

Слухачі Радіо Мелодія – це дорослі люди, які реалізувалися, з чіткою життєвою позицією і мораллю. Вони
самостійно досягли багато чого у своєму житті і вимогливі у виборі нового. Переживши епоху змін, вони
навчилися цінувати головне: красу, любов, дружбу, сімейність.
Радіо Мелодія для них – не просто музика; це співрозмовник, з яким можна просто помовчати і згадати...
Слухачі Радіо Мелодія точно знають: все найкраще повертається!
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Radio ROKS – рок, тільки рок!

04665, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15
Тел.: (044) 207-39-90
Web-сайт: www.radioroks.com.ua

Класичний західний рок з «золотої епохи рок-н-ролу» – 70-х і 80-х, плюс вибрані композиції з 60-х і 90-х  –
те, чого не вистачало в українському радіоефірі. Сьогодні Radio ROKS – єдина всеукраїнська радіостанція,
яка працює у форматі західної рок-музики.
Radio ROKS створене для тих, хто раніше взагалі не слухав радіо: чоловіків у віці 25-50 років. Рок-музика
для них – символ свободи, незалежності та істинної мужності. Це справжні чоловіки, які досягли статусу та
статків, живуть за своїми правилам і впевнені у собі. І тепер в них є своє радіо! 
…Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC\DC, Metallica, Slade, Sweet, Motley Crue, Rolling Stones, Iron
Maiden, Accept…
Така музика 24 години на добу, 7 днів на тиждень звучить тільки на Radio ROKS.
Завдяки стрімкому росту аудиторії і розширенню сітки мовлення Radio ROKS менше ніж за рік став голов-
ною рок-станцією країни.
Радіо ROKS – головна рок-станція України!
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ТЕЛЕРАДІОКУР’ЄР

01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, студія 119
Тел.:    (044) 289-66-75 
Факс.: (044) 289-79-31
E-mail: trk@tv-radio.kiev.ua
Web-сайт: www.trk-mag.kiev.ua

Компанія «Телерадіокур’єр» створена у 1997 р. для реалізації проектів у сфері медіа.

Організатор:
– Київського Міжнародного Телерадіоярмарку (з1996) – головного щорічного бізнес-форуму професіона-
лів медіаіндустрії України (сайт www.media-fair.kiev.ua) 
– Конференцій «Техніка TV • Radio» (2006, 2008, двічі на рік: 2010, 2011, 2012) 
– Web Media Days (Дні веб-медіа: Медіабізнес в Інтернеті) (2011, 2012) – (сайт www.mediadays.kiev.ua)
– Фонду некомерційної телепродукції (працює з 1999)
– Телефестивалю «Відкрий Україну!» (з 2012; співзасновник з 2005) – найбільшого за кількістю тематич-
них конкурсів і загальним числом конкурсантів професійного змагання телевиробників України 
(сайт www.tv-fest.kiev.ua)
– Інших заходів: конференції, семінари, майстер-класи, конкурси (з 2000)

Видавець:
– Професійного журналу «Телерадіокур’єр» – 15 років на ринку телерадіоіндустрії!
– Книг-посібників, довідників та інших видань для фахівців медіаринку.

Послуги на замовлення: Проекти у сфері медіа.
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Уроки вокалу, журнал

01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 39, к. 46  (компанія «Менеджмент-ХХІ»)
Тел.:  (044) 286-36-03, 286-82-20

(039) 493-02-17 (директор) 
Факс: (044) 286-36-03, 286-82-20
E-mail: musics@ukr.net

Журнал «Уроки вокалу»  (з додатком на DVD майстер-класу викладача вокалу) – це навчальне видання орі-
єнтоване на широку читацьку аудиторію. Воно корисне для викладачів вокалу дитячих музичних шкіл (бо
знайомить з новими методиками постановки голосу  кращих викладачів вокалу зі всієї України); для учнів,
які вже навчаються вокалу (у відео уроці багато практичних вправ, розспівувань, рекомендацій викладачів,
що виявили свою ефективність і дієвість); для всіх, хто бажає навчитися красиво співати й не нашкодити
своєму голосу (урок ведеться зрозумілою мовою, вживання термінів обмежене, а всі терміни, що викорис-
товуються, обов’язково пояснюються).
Придбати можна такі випуски: 
Естрадний вокал: випуски 1 (викладач вокалу школи мистецтв № 5 м. Київа - М. Толмачов, урок 1);  2
(викл. - М. Толмачов, урок 2); 3 (викл. вокалу музичної школи № 27 м. Києва - К. Столбова); 4 (викладач,
композитор, автор пісень для дітей В. Николишин); 5 (викладач естрадного вокалу Академії естрадно-цир-
кового мистецтва, м. Києва - С. Бєлова, урок 1);  6 (викладач - С. Бєлова, урок 2); 9 (викладач естрадного
вокалу Академії естрадно-циркового мистецтва м. Києва - Ю. Драбчук); 12 (викладач музичних шкіл № 27
та «Парадіз» м. Києва – К. Осика).
Академічний вокал: випуски 7 (викл. Партенітської музичної школи – О. Гуцол, урок 1); 8 (викл. О. Гуцол,
урок 2); 10 (викладач кафедри сольного співу Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського - В. Ан-
дрєєва, урок 1); 11 (викладач - В. Андрєєва, урок 2).
Звертайтеся з питань придбання, передплати або дилерських закупівель.
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Національне газетно-журнальне 
видавництво, державне підприємство

03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1
Тел.: (044) 498-23-64

(050) 310-56-63
Е-mail: nvu.kultura.sale@gmail.com

Панорама культури України – у  наших виданнях.
Наші видання – про події в  українській культурі, театр, музику, національні пам’ятки, старожитності, кіно,
літературу!
Журнал  «Пам’ятки України: історія та культура». Ілюстроване науково – популярне видання, при-
свячене проблемам збереження й популяризації скарбів матеріальної і духовної культури.
Журнал «Музика» – єдиний в Україні ілюстрований науково – популярний  журнал з музичної культури.
Журнал «Українська культура» –  журнал широкого культурологічного профілю.
Журнал «Український театр» – видання, на сторінках якого висвітлюється  історія і сучасний стан теат-
рального мистецтва.
Журнал «Театрально – концертний Київ» – детальна афіша на місяць театрально-концертного життя
Києва,  найважливіші  події  мистецького життя столиці України.
Газета «Культура і життя» – щотижневик культурологічного спрямування.
Газета «Кримська світлиця» – всеукраїнська загальнополітична і літературно – художня газета.
Портал «Культура» –  мистецька афіша, огляди та новини культури.
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Алвісс 
м. Київ, вул. Борисоглібська, 16-А, оф. 6
Телефон: (044) 599-62-75 
Факс: (044) 467-51-26
E-mail: alviss@alviss.ua 
Internet: www.alviss.ua 

Акрополіс 
м. Львів, вул. Залізнична, 18
Телефон: (032) 239-5508 
Факс: (032) 239-5455
E-mail: acropol@mail.lviv.ua 
Internet: www.acropolis-music.com 

Гітарний дім
м. Київ, Бесарабський майдан 9/1а 
(вхід у арку)
Телефон: (044) 288-10-45 
E-mail: podzin@guitarhouse.com.ua 
Internet: www.guitarhouse.com.ua

Джаз-клуб 
03150, м. Київ, бул. Дружби Народів, 1
Телефон: (044) 451-8615 
Факс: (044) 522-8936
E-mail: info@jazzclub.com.ua 
Internet: www.jazzclub.com.ua

Зінтеко
01023, м. Київ, а/с 401, 
вул. Володимирська, 71
Телефон: (044) 278-7760, 278-2188
Факс: (044) 278-7674
E-mail: studio@zinteco.com 
Internet: www.zinteco.com.ua

Індіго-мюзік 
49070, м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Леніна, 10
Телефон: (0562) 34-0741
Факс: (0562) 34-0107
E-mail: music@indigo.dp.ua 
Internet: www.indigo-music.com.ua

Камертон 
83000, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 2
тел./факс: (062) 3810423, (062) 3810634.
E-mail: kamertonsend@dts.com.ua 
Internet: www.kamerton.dn.ua

Комора 
03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 3, оф. 133
тел./факс: (044) 496-3508, 496-3506, 
496-3510.
E-mail: info@komora.com 
Internet: www.komora.com

Кортмі 
83121, м. Донецьк, вул. Собінова, 2-А
Телефон: (062) 382-6463, 382-6464
Факс: (062) 386-3769
E-mail: info@cortmi.ua 
Internet: www.cortmi.ua

Лайтек 
65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13, 
офіс 205
Телефон: (048) 760-1070, 743-04-40
Факс: (0482) 49-2353
E-mail: office@lightek.net 
Internet: www.lightek.net 

Охритков В. М. (СПД) 
08298, Київська область, 
с.м.т. Коцюбинське, вул. Жовтнева, 70
Телефон: (04497) 71-902; 

Реал мюзік 
65045, м. Одеса, вул. Л.Толстого, 17
Телефон: (0482) 34-7382
Факс: (048) 726-5973
E-mail: real@realmusic.ua 
Internet: www.realmusic.ua

Соло 
02094, м. Київ, бульв. Праці, 8
Телефон/Факс: (044) 537-0787
E-mail: info@solo.com.ua 
Internet: www.solo.com.ua

Трембіта 
79035, м. Львів, вул. Пасічна, 129
Телефон: (032) 270-9100
Факс: (032) 270-9113
E-mail: trembita@mail.lviv.ua 
Internet: www.trembita.lviv.ua

Юритмікс
89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве,
вул. Недецеї, 30, а/с 37-А
Телефон: (03131) 314-40
Факс: (03131) 550-13
E-mail: info@eurhythmics.com.ua 
Internet: www.eurhythmics.com.ua

СПД Черкашин М.В.
вул. Тарасівська, 19Б;
Телефон: (044) 587-5760, (050) 915-4231
Факс: (044) 221-7673
E-mail: mch60@mail.ru 
Internet: www.schaller-guitarparts.com.ua
www.musictools.com.ua

Коротка інформація про членів Асоціації
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Основні напрямки діяльності: 

1. Сприяння розвитку та удосконаленню
якості надання торгівельних та дис-
триб'юторських послуг. 
2. Вивчення та узагальнення передового до-
свіду в галузі торгівлі професійним звуко-
вим та світловим обладнанням, музичними 
інструментами та дистриб'юторства у цій 
галузі, а також сприяння впровадженню 
його в практику шляхом внесення пропо-
зицій до органів влади з цих питань. 
3. Сприяння підготовці фахівців у сфері
торгівлі професійним звуковим та світло-
вим обладнанням, музичними інструмен-
тами. 
4. Сприяння розвитку міжнародного спів-
робітництва з питань, що входять до зав-
дань Асоціації. 
5. Сприяння дослідженням в галузі музич-
ної культури в Україні. 
6. Створення сприятливих умов для про-
фесійного вдосконалення членів Асоціації. 

Керівні органи Асоціації 

Конференція –
Скликається щорічно; обирає Голову Прав-
ління, Ревізійну комісію Асоціації. 
Голова Правління –
Представляє інтереси Асоціації в держав-

них та громадських організаціях України, 
зовнішніх стосунках. Головує на засіданнях 
Правління. 

Правління Асоціації –
керівний орган Асоціації у період між Кон-
ференціями. 

Виконавча дирекція –
постійно діючий робочий орган Асоціації.

Колективні та індивідуальні члени 
Асоціації –

АКРОПОЛІС, АЛВІСС, ГІТАРНИЙ ДІМ, 
ДЖАЗ-КЛУБ, ЗІНТЕКО, 

КОМПАНІЯ ІНДІГО М'ЮЗІК, 
КАМЕРТОН, KOМOPA, 

КОРТМІ, ЛАЙТЕК,  
СПД ОХРИТКОВ В. , 

РЕАЛ МЮЗIК,  СОЛО, ТРЕМБІТА,
ЮРИТМІКС, СПД ЧЕРКАШИН М.,

Місцезнаходження:
Україна, м. Київ, вул. Пушкінська, 32
Адреса для листування:
а/с 91, м.Київ-19, 01019
тел./факс: (044) 227-2182,
тел.: 227-1140.

E-mail: info@prosoundlight.kiev.ua
Internet: www.prosoundlight.kiev.ua

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ОРГАНІЗАТОРА 

ВИСТАВКИ

Всеукраїнська громадська організація 
"Асоціація дистриб'юторів, виробників 

і продавців професійного звукового 
та світлового обладнання, 

музичних інструментів"
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ВГО "Асоціація ДВППЗСОМІ"
завжди відкрита 

для співробітництва 
з усіма суб'єктами 
музичного ринку

ЗЗААППРРООШШУУЄЄММОО  ДДОО  УУЧЧААССТТ ІІ   
УУ   ННААССТТУУППННІІЙЙ

ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННІІЙЙ   ВВИИССТТААВВЦЦІІ   
""УУККРРААЇЇННССЬЬККИИЙЙ  ММУУЗЗИИЧЧННИИЙЙ

ЯЯРРММААРРООКК--22001133""
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